
I- o dzki Woj ew6 dzki Kons erw ator Zabfikow
90-425 tr 6d2, ul. Piotrkowska 99 Za zwrotnym

wuoz-Ac.s 1,46.1.4s.201.8.AG 
potwierdzeniem odbioru Lodi, dnia 8 sierpnia 2OL8 r.

\J-^ tfl
zEzwoLENrE NA usuNtEctE DRzEW/KRzEW6ry iA ny, A'0y'l'r \/ u"t' 

Jrtogh
Na podstawie a art.9L ust.4 pkt + ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6 -Wn

iopiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U.201,7 poz.2!87,2e zmianami), art. g3, art. g3a ust. 't(J \/v

ust. 2a i ust. 6, art. 83d ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
przyrody" (tekst jednolity Dz. u.2018 poz.1-42, ze zmianami)oraz zgodnie z art. 104 S1
14 czerwca l-960r, ,,Kodeks postQpowania administracyjnego" (tekst jednolity Dz. U.
1257, ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 lutego 2O.J.g r.
przez Paniq Ewelinq Wr6blewskq - Dyrektora Zarzqdu
Gminq Miasto t6d2,

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, objqtej urbanistycznym
(obszarowym) wpisem do rejestru zabytk6w nieruchomych jako uklad urbanistyczny ulicy
Piotrkowskiej, pod numerem A/98, decyzjq z dnia 15.06.2012r.

t6dzki Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w
orzeka:

1. Zezwolid Gminie Miasto l6d1 refrrezentowr-tne1 ?rzez zarzad Tieteni l\4Lejstiej -w-{:odzi,_na

r.,,o ochronie
ustawy z dnia
z 2OI7r., poz.

(data wptyw u 27 .02.201.8r. ) przedtozonego
Zieleni Miejskiej w todzi reprezentujqcej

2.

usuniecie 2 dr h na tereni dro i w todzi, na dziatkacn
nr ewid. 66/1.1. i66/6 obrqb S-9, bez naliczenia oplat, zgodnie z ponizszym wykazem:

Nr Gatunek Obw6d pnia/ Powierzchnia krzew6w
T Sliwa wi6niowa 1.43,74,86 cm
2 Robinia akacjowa 242 cm

Termin wainoSci pozwolenia: do 31 marca 2OI9r.

UZASADNIENIE
Dnia 27.02.2o'J'8r. wptynqt do tutejszego urzqdu wniosek przedlozony przez paniq Ewelinq

Wr6blewskq - Dyrektora Zarzqdu Zieleni Miejskiej w todzi reprezentujqcej Gminq Miasto t6dl,
wsprawie udzielenia zezwolenia na usuniqcie 2 drzew rosnqcych na terenie pasa drogowego
ul. Czerwonej w todzi, na dzialkach nr ewid. 66/j,1,i 66/6 obrqb S-9.

Powy2sza nieruchomo6i objqta wpisem do rejestru zabytk6w jako uklad urbanistyczny ulicy
Piotrkowskiej, pod numerem A/98, decyzjq z dnia 1,5.06.2012r..
Zgodnie z art. 83a ust. l- Ustawy o ochronie przyrody usuniqcie drzewa lub krzewu z rerenu
nieruchomo6ci lub jej czq5ci wpisanej do re.jestru zabytk6w moze nastqpii po uzyskaniu zezwolenia
wydanego przez wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w.

Na podstawie przeprowadzonych oglqdzin stwierdzono, ze wnioskowane do usuniqcia drzewa sq
w nastqpujqcym stanie:

. Sliwa wi6niowa o obwodzie pni: 143, 74, 86 cm - owocniki grzyb6w na pniu, pqkniqcie
wzdf uzne p n ia, wypr6ch n ie n ia, grozi r ozlanra n ie m, zagra2a bezp iecze fi stwu



o Robinia akacjowa o obwodzie pnia 242 cm - wypr6chniale u podstawy, pochyie, zagra2a

bezpieczeflstwu

podczas oglqdzin na wnioskowanych do usuniqcia drzewach nie stwierdzono wystqpowania

gatunk6w chronionych ani ptasich gniazd.

Decyzja zgodnie z art. 83a ust. 2a i ust. 6 zostala ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r.

,,o ochronie przyrody" (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1,421 zostala uzgodniona z regionalnym

dyrektorem ochrony Srodowiska.
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 dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrody.
prace zwiqzane z wycinkq drzew muszE byi prowadzone zgodnie z zasadami sztuki

ogrodniczej, tak by nie spowodowaly szk6d przy zabytku.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego, za moim poSrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (arI.t27 52;
art.I2951i2Kpa).

Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona mo2ezrzec siq prawa do wniesienia

odwotania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia organowi

administracji publicznej o6wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniE

ze stron postqpowania, decyzja staje siq ostateczna iprawomocna (art. t27a51i2 Kpa).

zgodna z 2qdaniem wszystkich stron
Decyzje podlega tuy"kcnaniu przed- uplywem terminu do

lub je2eli wszystkie stronY
wniesienia odwotania, je2eli jest

zrzekly siq prawa do wniesienia

odwolania
(art. 130 5 aKpa).

Wojew6dzki Urzqd Ochrony Zabytk6w w f-odzi

90-425 L6d2, rl Piohkowska 99, tel : (+48) 42 6380'12I, fax: (+48)42 6380736

e-tnai | : sekelariat@wuozlodz.ol
htto ://ww. wuoz-lodz,PVbiP/

wz. t CIDZKIEG 0 wfl irlt'J8DZKl EG0

Otrzvmuia:
pani Ewelina Wr6blewska - reprezentujEca Gminq Miasto t6d2

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

- a/a

Zwolnione z oplaty skarbowej - zalqcznik do ustawy o oplacie skarbowej

z dni 2006 roku, czq56 lll pkt.44 ppkt.6

tukasz Wo2niak, inspektor ds. zabytk6w nieruchomych

Sprawg prowadzi: tr-ukasz WoZniak, Inspektor ds. zabytk6w nieruchomych, Te|.426380752, e-mail. l.-y-o-,zniak@yp-az:l-,o!ap.l

Administratorem danych osobowych jest

L6dzki Wojew6dzki Konseruator Zablkow Dane przetwarzane sQ w celu realizacji czynnoSci

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

informacji znajdziesz na stfonie rwwoz-lodz pl w zakladce ochrona danych osobowych lub
pod numerem telefonr /421 638-07-21


