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Za zwrotnynr
potwierdzeniem od bioru

ZEZWOLENIE NA USU

Na podstawie art.91 ust.4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
zabytkami (tekst jednolity Dz. U.2017 po2.21,87, ze zmianami), art.83,83a ust. 1, art.83d ust. l-, art.
86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r.,,o ochronie przyrody" (tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 142, ze zmianami) oraz zgodnie z arI. 104 $1 ustawy z dnia 1-4 czerwca 1960r.,,Kodeks
postqpowania administracyjnego" (tekst jednolity Dz. U.22017r., po2.1257, ze zmianami)
Po rozpatrzeniu wniosl<u z dnia 4 kwietnia 2018 r. (data wplywu 9.05.2018r.) przedlo2onego przez
Gminq Miasto t6d2, reprezentowanE przez Paniq Beatq Jqdrusiak - Zastqpcq Dyrektora ds. Zieleni
Miejskiej Zarzqdu Zieleni Miejskiej w todzi
w sprawie udzielenia zezwolenia na usuniqcie l drzewa, rosnqcego na terenie nieruchomo(ci przy
ul. Piotrkowskiei 222 w todzi, na dzialce nr ewid. 63/4 obrqb S-8, objqtej wpisem do rejestru

zabytk6w jako uktad Urba6istyczny ulicy Piotrkowskiej, pod numerem A/98, decyzjq z dnia
1,5.06.2O!2r.

t6dzki Wojew6dzki Konserwator Zabytk5w
orzeka:

L. Zezwoli| Gminie Miasto t6d2, reprezentowanej przez Zarzqd Zieleni Miejskiej w todzi, na
usuniqcie 1 drzewa - brzozy brodawkowatej o obwodzie pnia 180 cm, rosnEcego na terenie
nieruchomoSci przy ul. Piotrkowskiej 222 w todzi, na dziatce nr ewid. 63/4 obrqb S-8, bez
naliczenia optat,

let m i n .Wq!_l_q59ipq1!ry!r I e n i a : d o 3 1 m a i a 2 O 1 9 r.

UZASADNIENIE

Dnia 9.05.2018r. wplynqt do tutejszego urzqdu rvniosek przedlo2ony przez Gminq Miasto t6dl,
reprezentowanE przez Paniq Beatq Jqdrusiak - Zastqpcq Dyrektora ds. Zieleni Miejskiej Zarzqdu
Zieleni Miejskiej w todzi, w sprawie udzielenia zezwolenia na usuniqcie l- drzewa rosnqcego na

terenie nieruchomo(ci przy ul. Piotrkowskiej222 w todzi, na dzialce nr ewid. 63/4 obrqb S-8.

Powy2sza nieruchomo6i objqta jest wpisem do rejestru zabytk6w jako czq(i ukladu urbanistycznego
ulicy Piotrkowskiej, pod numerem A/98, decyzjq z dnla 15.06.2OI2r.
Zgodnie z art.83a ust. l Ustawy o ochronie przyrody usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomo5ci lub jej c;rq6ci wpisanej do rejestru zabytk6w mo2e nastqpii po uzyskaniu zezwolenia
wydanego przez wojewtrdzkiego konserwatora zabytk6w.
Na podstawie przeprowadzonych oglqdzin stwierdzono,2e wnioskowane do usuniqcia drzewo -
brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 180 cm (we wniosku podano obw6d 217 cm) jest mocno
pochyle, piefi z licznymi ubytkami i wyp16chnieniami, odstoniqte korzenie, ma zachwianq statykq
przez co zagra|a bezpieczefistwu. Podczas oglqdzin w obrqbie drzewa nie stwierdzono wystQpowania
gatunk6w chronionych arni ptasich gniazd.

W zwiqzku z powyzszyrn, ze wzglqdu na stwarzane zagrozenie, zezwala siq na usuniqcie powy2szego

d rzewa.

Prace zwiqzane z wycinkq drzew nie mogq kolidowai z ochronq miejsc lqgowych ptak6w zgodnie
z zasadami ochrony gatunk6w dziko wystqpujqcych zwierzqt objqtych ochronq gatunkowq, zgodnie
z przepisami ustawy z drria 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrody.

Prace zwiqzane z wycinkq drzew muszq byi prowadzone zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, tak by
nie spowodowaly szk6d przy zabytku.
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ochronie zabytk6w i opiece nad



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Ministerstwa Kultury iDziedzictwa Narodowego, za

moim poSrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (art. 127 5 2; art. 129 5 1- i 2
Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moie zrzec siq prawa do wniesienia

odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydat decyzjq. Z dniem dorqczenia organowi

administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniE

ze stron postqpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (art. t27a 51 i 2 Kpa).

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, je2eli jest zgodna z

zqdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania
(art. 130 5  Kpa).

EWODZKI

Otrzvmuia:
-Gmina Miasto L6di, reprezentowana przez:

Pani Beata Jqdrusik
Zarzqd Zieleni Miejskiej w todzi
94-303 Lodi, ul. Konstantynowska 8/1-O

- dtd

Wojerv6dzki Urz4d Ochrony Zabytk6rv * Lodzi
90-904251;6d2,d, Piotrkowska 99, tel : (+48) 42 6380121, fax: (+48)42 6380736

ernail : selc'etariat@wuoz-lodz.ul
htto :i/www.w uozl odz.pl/bio/

Zwolnione z oplaty skarbowej - zalqcznik do ustawy o oplacie skarbowej

z dnia 1-6 listop lll pkt, 44 ppkt.6

Arkadiusz Grze ds. zabytk6w nieruchomych

Sprawq prowadzi: Arkadiusz Grzelak, St. inspektor ds. zabytk6w nieruchomych,7el.426380752,
e-mail. a.grzelak@wuoz-lodz.pl

Administratorem danych osobowych jest
L6dzki Wojew6dzki Konsenvator Zab)4k6w Dane przetwarzane sq w celu realizacji czynnoSci

urzgdowych Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych Wigcej

infornacji znajdziesz na stronie llrw.woz-lodz pl w zakladce ochrona danych osobowych lub

ood numerem telefonu l42l 638-01-21


