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UCHWAŁA NR XCI/1603/10
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 7 lipca 2010 r.

w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Źródła Neru”. 

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 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 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 116, 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. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz 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), Rada Miejska w Łodzi 

uchwala, co następuje: 
§ 1. 1. Ustanawia się zespół przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie „Źródła Neru”, o powierzchni 

134,069 ha, położony na obszarze miasta Łodzi. 

2. Położenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa w ust. 1, określone zostało na 
mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Przebieg granic zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa w ust. 1, określony został 
w wykazie współrzędnych geograficznych stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. 1. Celem ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa w § 1, jest 
ochrona cennego krajobrazu naturalnego i kulturowego doliny źródłowego odcinka Neru, ze względu na 
jej walory widokowe i estetyczne. 

2. Realizacja celów ochrony wymaga trwałego zachowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych 
naturalnych i półnaturalnych ekosystemów leśnych, łąkowych, murawowych, wodno-błotnych, 
utrzymania agrobiocenoz w kulturze rolnej, a także wyznaczenia w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego korytarzy ekologicznych. 

3. Zakres ochrony czynnej obejmuje: 

1)w odniesieniu do ekosystemów leśnych: 

a) wspieranie procesów sukcesji naturalnej prowadzącej do formowania ekosystemów leśnych 
o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku, 

b) ochronę starodrzewi poprzez odstąpienie od ustalania zadań z zakresu użytkowania rębnego oraz 
stosowania rębni przy pracach z zakresu gospodarki leśnej, 

c) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz ich 
obumarłych części aż do całkowitego rozkładu, 

d) utrzymywanie drożności korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 
migracji dużych ssaków, 

e) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyższanie poziomu wód gruntowych, w szczególności na 
siedliskach wilgotnych i bagiennych, 

f) stopniowe eliminowanie (usuwanie) gatunków roślin obcego pochodzenia, 

g) zachowanie stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 
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2)w odniesieniu do nieleśnych ekosystemów lądowych, w tym agrobiocenoz: 

a) utrzymanie trwałych użytków zielonych w ramach zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, 

b) ograniczanie zmiany użytków zielonych na grunty orne, szczególnie wzdłuż rowów i lokalnych 
obniżeń terenowych, 

c) ochronę zbiorowisk i zasiedlających je gatunków fauny, zwłaszcza ptaków, podczas wykonywania 
zabiegów agrotechnicznych; stosowanie odpowiednich terminów, częstotliwości i technik koszenia 
oraz uprawy gleby, 

d) ochronę zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz przydrożnych przed usuwaniem i niszczeniem, 

e) zachowanie śródpolnych zabagnień, mokradeł, młak oraz oczek wodnych, 

f) melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko 
w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym zachowaniem terenów 
podmokłych, w szczególności torfowisk i obszarów źródliskowych, 

g) melioracje nawadniające zalecane w przypadku stwierdzonego niekorzystnego dla racjonalnej 
gospodarki rolnej obniżenia poziomu wód gruntowych, 

h) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych korytarzy ekologicznych; 

3)w odniesieniu do ekosystemów wodnych: 

a) zachowanie i ochronę wód powierzchniowych (naturalnych i sztucznych, płynących i stojących) 
wraz z pasem roślinności okalającej, 

b) ochronę i tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych i wzdłuż cieków w celu 
ograniczenia spływu substancji biogennych i zwiększenia bioróżnorodności biologicznej, 

c) podejmowanie działań w celu ochrony okresowych dróg migracji zwierząt, których rozwój 
związany jest bezpośrednio ze środowiskiem wodnym (w szczególności płazów), 

d) ochronę i utrzymanie naturalnego kształtu i przekroju koryta Neru oraz jego renaturyzację w miarę 
istniejących potrzeb i możliwości, 

e) zwiększanie retencji dolinowej poprzez zachowanie istniejących rowów i zbiorników wodnych, 

f) zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem 
zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą. 

§ 3. 1. Na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego zabrania się: 

1)niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

2)wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, 
utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3)uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4)dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

5)likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 
obszarów wodno-błotnych; 

6)wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 

7)zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

8)wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 
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9)umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk 
i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych 
z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

10)umieszczania tablic reklamowych. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. l, nie dotyczą: 

1)prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną 
formę ochrony przyrody; 

2)realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony 
przyrody; 

3)zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 

4)likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. 

§ 4. Nadzór nad zespołem przyrodniczo-krajobrazowym powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łodzi 

Tomasz KACPRZAK
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Mapa zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Źródła Neru” 
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Wykaz współrzędnych geograficznych granic zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Źródła 
Neru” 
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