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Na podstawie art. 91 ust. 4 pkt.4 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabykow
i opiece nad zabTnkami (tekst jednolity Dz.IJ.2017 poz.2lg7, ze zm.), art. g3.1, g3a ust. 1,
art. 83d ust. 1, art. 83f ust. 1 pkt. 3, afi. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przytody (tekst jednolity Dz.rJ.2018 poz. 1614), oraz zgodnie z art. 104 $ 1
ustawy z 14 czerwca 1960 r. ,,Kodeks postgpowania administracyjnego', (tekst jednolity bz.
U. 22017 r.,poz. 1257, ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasta N,odzi, reprezentowanej
Jgdrusiak - zastEpca Dyrektora ds. Zieleni Miejskiej Zarz4du zieleni
z dnia 127ipca2018 r. (data wplywu 13.07.201g r.),

w sprawie udzielenia zezwolenia na usunigcie uszkodzonych 6 drzew, rosn4cych na
terenie pasa drogowego ul. Skorupki (dzialka nr ewid. 4215, obrgb S-9) oraz pasa drogtwego
ul. Kostki (dzialka nr ewid. 4412, obrgb S-9) w Lodzi, wpisanych do rejestru iabytk6w podL
Al98 decyzj4 z drtta 75.06.2012 r. jako fragment obszarowego wpisu odcinka poludniowego
ul. Piotrkowskiei wtr odzi.

N- 5 dzki Woj ew 6 dzki Kons erw ator Zabv tk6w
orzeka:

1. Zerwoli( Gminie Miastu tr'od2 na usuniEcie 3 drzew, rosn4cych na terenie pasa
drogowego ul. Skorupki (dzralka nr ewid. 4215, obrgb S-9) oraz pasa drogowego ul.
Kostki (dzialka nr ewid. 4412, obrEb S-9) w tr odzi bez naliczania oplat,- tgoi^" ,
poni?szymwykazem:

Nr Gatunek Obw6d pnia rv centymetrach
I Robinia akac owa 105
2 Robinia akac owa 88
a
J Robinia akaciowa 145

Termin wainoSci zezwolenia: do 31 lipca 2019 r.

Umorryd postgpowanie w sprawie udzieleria zezwolenia Gminie Miastu tr 6dL na
usunigcie I drzewa - robinii akacjowej o obwodzie pma 47 cm (56 cm na wysokoSci 5
cm) - rosn4cego naterenie pasa drogowego ul. Skorupki (dziaLkanr ewid. i215, obrgb
S-9), ze wzglgdu na bezpodstawnoSi.

Zawiesi(. postgpowanie w sprawie udzielenia zezwoTenia Gminie Miastu N-ddL na
usunigcie I dtzewa - robinii akacjowej o obwodzie pnia 130 cm - rosn4cego na terenie
pasa drogowego ul. Skorupki (dzialka nr ewid. 4215, obrgb S-9) do ituJu uzyskania
przez wnioskodawca odstgpstwa od zakazdw niszczenia gniazd,i siedlisk.

)



4. Odm6wi6 Gminie Miastu Lod2 udzielema zez;wolenia na usunigcie 1 drzewa - robinii
akacjowej o obwodzie pnia 130 cm - rosn4cego na terenie pasa drogowego ul. Skorupki

(dziatka nr ewid. 4215, obrqb S-9).

UZASADNIENIE

Dnia 13.07.2018 r. wplyn4tr do tutejszego urzgdu wniosek Gminy Miasta tr'odzi,

reprezentowanej przez Pani4 Beatg Jgdrusiak - ZastEpca Dyrektora ds. Zieleni Miejskiej

Zirz4ilt Zieleni Miejskiej w N,odzi, w sprawie udzielenia zezwolenta na usunigcie

uszkodzonych 6 drzew, rosn4cych na terenie pasa drogowego ul. Skorupki (dzialka nr ewid.

4215, obrgb S-9) oraz pasa drogowego ul. Kostki (dzialka nr ewid. 4412, obrqb S-9) w tr'odzi.

Dzialki nr ewid. 4215 i 4412, obrEb S-9 w :f,odzi wpisane s4 do rejestru zabytkSw pod

ff Al98 decyzj4 z dnra 15.06.2012 r. jako fragment obszarowego wpisu odcinka

poludniowego ul. Piotrkowskiei w tr'odzi.

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

jednolity Dz.IJ.2018poz.1614) usunigcie drzewalub krzewu zterenunieruchomoSci lub jej

czgsciwpisanej do rejestr zabyk6w, mohe nast4pii po uzyskanit zezwolenia wojew6dzkiego

ko ns erwat o r a zabytkow .

Na podstawie przeprowadzonych oglqdzin stwierdzono, 2e wnioskowane do usunigcia

drzewa s4 w nastEpuj4cYm stanie:
- robinia akacjowa o obwodzie pnia 105 cm - pieri S - ksztahny, pochyly w kierunku

drogi; Slad po usunigtym konarze;kolizjazwtgkszymi cenniejszym drzewem; korona mocno

ogranrczona, asymetryczna; posusz; Slady po licznych usunigtych galqziach; ubytek korypnia
na odcinku okolo 2 metrow; zagraza bezpieczeristwu;

- robinia akacjowa o obwodzie pnia 88 cm - piefr pochyly w strong chodnika; korona

jednostronna, znaczqco ograniczona; rozgalgzienie pnia na wysokoSci okolo 2,5 m i pqknigcie

wzdlu1ne pnia od rozgaLgzienia w kierunku podstawy na odcinku okolo 2 metrSw; nieznaczny

p o sus z ; liczne ubytki kory ; zagr aha b ezpie czef stwu ;

robinia akacjowa o obwodzie pnia 47 cm - obw6d pnia na wysoko6ci 5 cm wynosi

5 6 cm, w zwr4zku z czym po stgpowanie nale?y tmorzy 6;

- robinia akacjowa o obwodzie pnia I45 cm - pieri uszkodzony mechanicznre,rana

niezabli2nrona; liczne ubyki kory pnia; korona ograniczona, asymetryczna z hcznymr
Sladami po usunigtych galgziach; kolonie mr6wek u podstawy pnia wskazuj4 na jego

wypr6chnienie wewn 4trz; zagraZa bezpteczeristwu;
- robinia akacjowa o obwodzie pnia 130 cm - pieri pgknigty na calej dlugoSci; hczne

ublaki kory pnia; korona jednostronna; ptasie gniazdo w koronie;
- robinia akacjowa o obwodzie pnia 130 cm - ub5,tek kory pnia na odcinku okolo 2 m;

korona ograniczona, nieznacznie asymettyczna; drzewo w Srednim stanie zdrowotnym; nie

stanowi zagrolenia.

W obrgbie wnioskowanych do usunigcia drzew, poza wymienionyn uryzej wyj4tkiem,

nie stwierdzono wystgp owania gniazd ptasich, ani gatunk6w chronionych.

Sprawg prowadzi: tr-ukasz WoZniak, Inspektor ds zaby,tk6w nieruchomych, Tel 426380752, e-mail. I.WO-z-n-iak@,wuAz.:l9d?,p-l

Wojew6dzki Urzqd Ochrony Zabytk6w w f-odzi

90-425 L6d2,d, Piotrkowska 99, tel : (+48) 42 6380'72I, fax: (+48)42 6380736

e+ail: seketariat@wuozlodz.ol
http ://w.wuozlodz.Pl/biP/

Administratorem danych osobowych jest

L6dzki Wojew6dzki Konseruator Zabytkow Dane przetwarane s4 w ce!u realizacji czynnoSci

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

informacji znajdziesz na stronie rw wozJodz pl w zakladce ochrona danych osobowych lub

pod numerem telefoni 142/ 638-07-21



Na podstawie art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody na usuricie drzew, kt6rych
obw6d pnia na wysokoSci 5 cm nie przel<racza 65 cm w przypadku robinii akacjowej, nie jest
wymagane uzyskanie zezwolenia, w zwrqzktt z czym postgpowanie wobec robinii akacjowej
o obwodzie pnia 47 cm (56 cm na wysokosci 5 cm) nale2y umorzy6.

Zgodnie z afi. 86 ust. 10 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1614) nie nahcza sig oplat za usunigcie drzew lub krzew6w,
kt6re obumarlych lub nie rokujqcych szansy na prze2ycie, z przyczyn niezaleznych od
p o siadacza nieruchomo 6ci.

Ze wzglgdu na planowane nasadzenia zwiryane z trwaj4cym remontem ul. Skorupki
wtr'odzi tr'5dzki Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w odstEpuje od Wznaczenia nasadzefi
zastgpczych za usuwane dtzewa.

Prace zwiEzane z wycfuk1 drzew nie mog4 kolidowad z ochron4 miejsc iggowych
ptak6w zgodnie zzasadami ochrony gatunk6w dziko wystgpuj4cych-zwierz4t objgtych
ochron4 gatunkow4, zgodnie zprzepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

Prace zwiEzane z wycink4 drzew musz4 by6 prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej, tak by nie spowodowaly szk6d przy zabytku.

Gmina Miasto I'6dL zobowiqzana jest do powiadomienia Wojew6dzkiego
Ko ns erwat or a Zabytk6 w w tr- o dzi o termini e r o zp o czgcia pr ac .

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, za moim poSrednictweffi, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (art.
I27 5 2; art. 129 $ I i 2Kpa). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moke
zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal
decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatni4 ze stron postgpowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomo cna (art. I27 a $ | i 2 Kpa). Decyzja podlega wykonaniu ptt"d,uplywem
terminu do wniesienia odwolania, jehelijest zgodna zZqdaniem wszystkich stron tub jezeli
wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (ar:t.130 $ 4 Kpa)

Otrzymuia:
g Gmina Miasto tr-6d2, reprezentowaflaprzez:

Zarzqd Zieleni Miej skiej w tr odzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94 - 303 I-6d2
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skarbowej

JEWODZKI
N ZABYTKOW

Zwolnione z op\aty skarbowej - zal1cznlk do ustawy o oplacie
z a 2006 roku, czgS6III pkt.44 ppkt.6

L inspektor ds. zabyk6w nieruohomych

Sprawg prowadzi: tr-ukasz WoZniak, Inspel(or ds. zabytk6w nieruchomych, Te|. 426380752,e-mail. !y-o_gg1rk@;la&o_z:lsd_z_p-!
Wojerv6dzki Urz4d Ochrony Zabytk6w w l:odzi

90-425 L6dt, ul Piotrkowska 99, te) : (+48) 42 6380727, fax: (+48142 6399736
e-mail: seketariat@wuoz-lodz.pl

http ://w.wuoz-lodz.ollbio/

Administratorem danych osobowych jest
przetwarzane s4 w ceJu realiacji czynno3ci
, ograniczenia przetwarania danych. Wigcej
w zakladce ochrona danych osobowych lub

nv /42/ 638-0'7-21


