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ZF.ZWOLENIE NA USUNI4CIE DRZEW

Na podstawie art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnra 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyk6w

i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. tJ. 2017 poz. 2187 , ze zm.), art. 83.1., 83a ust. 1,

ar1. 83d ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 4 r pkt 7 ustawy z dnra i6 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (tekst jednolity Dz.IJ. 2018 poz. 142), oraz zgodnie z art. 104 $ 1 ustawy z dnta 74

czerwcalg60 r.,,Kodeks postgpowania administracyjnego" (tekst jednolity Dz.U.22017 r.,

poz. 1257, ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto L6dL - Zaru4d Zieleni Miejskiej w N-odzi,

z dnia 10 lipca 2018 r. (data wplywu 17 '07.2018 r.),

w sprawie udzielenia zezwolenia na usunigcie 1 drzewa, rosn4cego na terenie dziaLkt

ff ewici. 23112 obrgb G-3, wpisanej do rejestru zabyk6w jako fragment ukladu

urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej (od al. Pilsudskiego do ul. Pabianickiej) pod nr A/98

decyzl4 z dnra 15.06.2072 r.

tr (tdzkiWoj ew6 dzki Konserw ator Zaby tk6w

orzeka:

1. Zerwoli(. Gminie Miasto \,6d2 - Zarz4d Zieleni Miejskiej w tr'odzi na usunigcie 1 drzewa

- kasztanowca bialego o obwodzie pnia 227 cm, rosn4cego na terenie dzialki nr ewid.

23 I 12 obrgb G -3, bez na\iczanra oplat.

Termin wa2noSci pozrvolenia: do 30 czerwca2)l9 r.

Sprawg prowadzi: tr-ukasz Wo2niak, Inspektor ds. zabytk6w nieruchotnych, Tel 426380752, e-ma'il. l..y,o24i-qk@Wq-oz---l-p,-d-2.-p-.1

Wojew6dzki U rzqd Ochrony Zabytk6w w Lodzi Administratorem danvch osobowvch jest

g0-g0425}-6d2,nl.Piotrkowska99,tel.: (+48)42638072l'fax:(+48)42 6380'736 Daneprzetwarzanesqwcelurealizacjiczvnnosci

e-mail:seketmiat@wuoz-lodz.pl 
.o)a' vJvvtre 

Hfr';?"1ff::';Jr#ffifrH:il#*Xl:;
lrttn://www.wuozlodz.pl/bip/ pod numerem telefonu l42l 638-o7-2i



UZASADNIENIE

Dnia 17.07.2018 r. wplyn4l do tutejszego urzgdu wniosek Gminy Miasta LSLZ -
Zarzqd Zreleni Miejskiej w tr odzi, w sprawie udzielenia zezwolenia na usunigcie I drzewa,

rosn4cego na terenie dzialki nr ewid. 23112 obrqb G-3.

Teren dzialkt nr ewid. 23112 obrgb G-3 w tr odzi wpisany jest do rejestru zabykow

jako fragment ukladu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej pod nr A/98 decyzj4 zdnra

15.06.2012 r.

Zgodnte z 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst

jednolity Dz.U.2018 poz. 142) usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej

czgSci wpisanej do rejestr zabytkSw, mo2e nast4pi6 po uzyskaniu zezwolenia wojew6dzkiego

konserwatoru zabfikow.

Na podstawie przeprowadzonych oglgdzin stwierdzono, ze wnioskowane do usunigcia

drzewo jest w nastgpuj4cym stanie:

Kasztanowiec bialy o obwodzie pnia227 cm - drzewo calkowicie obumarle.

W obrEbie wnioskowanego do usunigcia drzewa, nie stwierdzono wystgpowania

gnrazd ptasich, ani gatunk6w chronionych.

Prace zwiyzane z wycink4 drzew nie mog4 kolidowad z ochron1 miejsc lggowych

ptak6w zgodnie zzasadami ochrony gatunk6w dziko wystgpuj4cych zwierz4t objgtych

ochron4 gatunkow4, zgodnie zprzepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody.

Prace zwrEzane z wycink4 drzew musz4 byi prowadzone zgodnie z zasadami sztuki

ogrodniczej, tak by nie spowodowaly szk6d przy zabytku.

Sprawg prowadzi: Lukasz Wo2niak, Inspeklor ds. zab1.tk6w nieruchomych, Tel 426380752,e-mail. l.y_o__,zn-iak@WU_o_z:lpd-z-p-l

Wojew6dzki Urzqd Ochrony Zabytk6w w Lodzi Administratorem danych osobowych jest

90-90425 L6d2,ul Piotrkowskagg,tel (+45)426380121,fax (+48)42 6380736 L6dzkiWojew6dzkiKonseryatorZabltk6w.Daneprzetwarzanesawcelurealizacjiczynnosci

e-rnail: seketariat@wuoz-lodz.ol il,"!9"*y.9h Jvlasz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych Wigcej

htto://*ww.*uor-_todr-oybiol rntormacjr znaJdzresz na stronie lw.wozJodz pl w zakladce ochrona danych osobowych lub
pod numerem telefonu /42/ 638-O'l-21



Gminie

powiadomienia

prac.

Miasto LSLL - Zarzyd Zieleni Miejskiej w tr-odzi

Wojew6dzkiego Konserwatora Zab5nk6w w tr'odzi o

zobowi4zany jest do

terminie rozpoczqcia

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Ministerstwa Kultury rDziedzictwa

Narodowego, za moim poSrednictwem, w terminie 14 dni od daty otzymania decyzji (art.

127 $2;afi.729 $ 1i2Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mohe zrzec siE prawa do

wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dnrem

dorEczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do

wniesienia odwolania ptzez ostatni4 ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna

iprawomocna(art. l27a$ I i2Kpa).

Decyzja podlega wykonaniu przed upll.wem terminu do wniesienia odwotrania, je2eli

jest zgodna zaqdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekNy sig prawa do

wniesienia odwolania (art. 130 $ 4Kpa).

Otrzymuia:
O Zarzqd ZieLeni Miej skiej
ul. Konstantynowska 8/1 0

94 - 303 L6d2
- ala

Zwolnione z oplaty skarbowej - zalEcznlk do ustawy o oplacie skarbowej

z roku, czgS6 III pkt. 44 ppkt.6

L or ds. zabytk6w nieruchomYch

Sprawg prowadzi: Lukasz Wo2niak, Inspektor ds zabytk6w nieruchomych, Tel 426380752, e-mail. Lu-o-2.:t-iak@yfuq-z:l-o--d-zp-l

Wojew6dzki Urzqd Ochrony Zabytk6rv w l-odzi Administratorem dmych osobowych jest

s0-so42s L6dz, ur Piotrkowska ee, ter.: (+48) 42 63s012r,fax: (+48)42 6380736 
"::rt5#"?"il""9i,T:Til:i1!ill#i"Xi;i#1K1ffi:?*:;U.tr":;Tlff*;:fl1+[";erlail: seketariat@rvuozlodz pl 
informacji znajdziesz na stronie rw woz-lodz pl w akladce ochrona danych osobowych lub

http://ww.wuozlodz.pl/bipi pod numerem relefonu l42l 638-01-2l
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