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Za zwrotnym
potwierdzeniem od bio ru t-odi, dnia 8 sierpnia 2018 r.

zEzwoLENtE NA USUNTECIE DRZEW/KRZEW6W

w u oz-Ac. 5 146.1-45.2018. AG

Na podstawie a art, 91 ust. 4 pkL 4 ustawy z dnia 23 lipca 2OO3 r. o ochronie zabytk6 A
iopiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2OI7 po2.21.87, ze zmianami), aft. 83, art. 83a ust.

ust. 2a i ust.6, art. E3d urst. 1, art.86 ust. l pkt 4 ustawy z dnia l-6 kwietnia 2OO4 r.,,o ochronie
przyrody" (tekst jednplity Dz. U. 2018 poz. 142, ze zmianami) oraz zgodnie z art. 104 $1 ustawy z dnia

i,4 czerwca 1960r, ,,kodeks postqpowania administracyjnego" (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.

1257, ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1-4 lutego 2O'J.8 r. (data wptywu27.O2.2018r.) przedfo2onego

przez Paniq Ewelinq Wr6blewskq - Dyrektora Zarzqdu Zieleni Miejskiej w todzi reprezentujqcej

Gminq Miasto t6d2,

w sprawie udzielenia zezwolenia na usunigcie 2 drzew, rosnqcych na terr:nie pasa drogowego

ul. Czerwonej w todzi, na dziatkach nr ewid. 66/1J i 66/6 obrqb S-9, objqtej urbanistycznym

(obszarowym) wpisem do rejestru zabytk6w nieruchomych jako uklad urbanistyczny ulicy

Piotrkowskiej, pod numerem A/98, decyzjq z dnia L5.06.2OL2r.

t6dzki Wojew6dzkfr Konserwator Zabytk6w
orzeka:

1.. Zezr'!,olii Gmini6 Miasto-toclz=re-prezento-witLei-?rzez Tazad- ZreLenlVliejskiej -w- l'.odzi,na

usqni.ecie 2 drzew rosnacvch na terenie pasa drogoweRo ul. Czerwonej rru todzi, na dzialkach

nr ewid. 66/1J i66/6 obrqb S-9, bez naliczenia optat, zgodnie z poni2szym wykazem:

2.

Nr Gatunek Obw6d pnia/ Powierzchnia krzew6w

t Sliwa wi6niowa 1,43,7t\,86 cm

2 Robinia akacjowa 24it- cm

Termin wainoici pozwolenia: do 3l marca 2019r.

UZASADNIENIE

Dnia 27.02.2O1.8r. wptynqt do tutejszego urzqdu wniosek przedlo2ony przez Paniq Ewelinq

Wr6blewskq - Dyrektora Zarzqdu Zieleni Miejskiej w todzi reprezentujqcej Gminq Miasto t6dl,
w sprawie udzielenia zezwolenia na usuniqcie 2 drzew rosnqcych na terenie pasa drogowego

ul. Czerwonej w todzi, na dzialkach nr ewid. 66/tI i 66/6 obrqb S-9.

Powy2sza nieruchomoSt objqta wpisem do rejestru zabytk6w jako uklarJ urbanistyczny ulicy

Piotrkowskiej, pod numerem A/98, decy4q z dnia !5.06.2012r..

Zgodnie z art.83a ust. l Ustawy o ochronie przyrody u:;uniqcie drzewa lub krzewu z terenu

nieruchomoSci lub jeli czq6ci wpisanej do rejestru zabytk6w rnoze nastqpii po tlzyskaniu zezwolenia

wydanego przez wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w.

Na podstawie przeprowadzonych oglqdzin stwierdzono, 2e wnioskowane do usuniqcia drzewa sq

w nastqpujqcym stanie:
. Sliwa wiSniowa o obwodzie pni: 143, 74, 86 cm - owocniki grzyb6vu na pniu, pqkniqcie

wzdlu2ne p n ia, wyp r6ch n ie n ia, gr ozi rozlant a n iem, zagr a|a bezpiecze 6stwu



o Robinia akacj,owa o obwodzie pnia

bezpieczef stwu

Podczas oglqdzin na wnioskowanych do
gatunk6w chronionych ani ptasich gniazrJ.

Decyzja zgodnie z art.83a ust.2a i

,,o ochronie przyrody" (tekst jednolity Dz. U.

dyrektorem ochrony 6rodowiska.
Prace zwiqzane z wycinkq drzew nie

- wyp16chniale u podstawy, pochyle, zagra2a

ecia drzewach nie

6 zostafa ustawy z

poz. I42l zostata

edo

stwierdzono wystqpowania

cinia 1-6 kwietnia 2OO4 r.
u;rgodniona z regionalnym

kolidowai z ochronq miejsc lqgowych ptak6w
zgodnie z zasadami ochrony gatunk6w dziko wys pujqcych zwierzqt objqtych ochronq gatunkowq,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia r, o ochronie przyrody.

byi prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
tku.

NIE

Prace zwiqzane z wycinkq drzew
ogrodniczej, tak by nie spowodowaly szk6d przy

Od niniejszej
Narodowego, za moirn
art.t29$1i2Kpa).

decyzji przystuguje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
daty otrzymania decyzji (art.1-27 92;poSrednictwem, w term 14 dni od

W trakcie biegu terminu do wniesienia nia strona moie zrzec siq prawa do wniesienia
odwola nia wo bec orga nu ad m in istracji pu blicznej, t6ry wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia organowi
a d m inistracji pu blicznej o6wiadczenia o zrzeczen
ze stron postqpowania, decyzja staje siq ostatecz

siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
i prawomocna (art. I27at g 1 i2 Kpa).

Dec;rzje podlerga rvy-kcnaniu przed- terminu do wniesierria odwolania, ie2eli iest
zgodna z 2qdaniem urszystkich stron lub je2eli wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia
odwolania
(art. 130 S aKpa).
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Otrzvmuia:
pani Ewelina Wr6blewska - reprezentujqca Gminq Miasto t6dl

Zarzqd Zieleni Miejskiej w todzi
94-303 LodL, ul. Konstantynowska 8/L0

- ala

Zwolnione z oplaty skarbowej - zalqcznik do ustawy o opfacie skarbowej
z dni 2006 roku, czq56 lll pkt. 44 ppkt,6

tukasz WoZniak, inspektor ds. zabytk6w nieruchomych

Sprawg prowadzi: tr-ukasz Wol:niak, Inspektor ds. zab1.tk6w nieruchomych, Te!.426380752, e-mail Lw-o_i11_ial<@Wq-o"Z:1_od,z,p-l

Wojew6dzki Urzqd Ochrony Zabytk6rv w l-odz. Administratorem danych osobowychjest

90-425L6d2,d Piotrkowskagg,tel:(+48)42 6380'721,fax:(+48)42 6380'1,36 LodzkiWojewodzkiKonseruatorZabytk6w.Da-neprzetwarzanesqwcelurealizacjiczynnosci

e-mail: sel<retariat@jwuozlodz.pi urzfdowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. wigcej
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