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Lodi, dnia 1 sierpnia 2OI8 r.

zEzwoLENtE NA USUNtECtE DRZEW/KRZEW6W

Na podstawie a art.91 ust.4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2OO3 r. o ochronie zabytk6w
iopiece nad zabytkami (tekst jednolity D2.U.201"7 po2.21,87, ze zmianami), art. g3, art. g3a ust.1,
art' 83d ust. 1, art.86 ust. 1pkt4 i10 ustawyzdnia 16 kwietnia 2OO4r.,,o ochronie przyrody,,(tekst
jednolity Dz.U.2018 poz. L42, ze zmianami) oraz zgodnie z art. 104 51- ustawy z dnia L4 czerwca
1960r.,,Kodeks postQpowania administracyjnego" (tekst jednolity Dz. lJ. z 2oI7r., poz. 1,257, ze
zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 lutego 2OI8 r. (data wptywu7.O5.2O1.8r.) przedlo2onego
przez Paniq Ewelinq Wr6blewskq - Dyrektora Zarzqdu Zieleni Miejskiej w todzi reprezentujqcej
Gminq Miasto L6di, przekazanego za po6rednictwelm Marszatka Wojew6dztwa t6dzkiego,

w sprawie udzielenia zezwolenia na usuniqcie 2 drzew, rosnqcych na terenie pasa drogowego
ul" Tymienieckiego w todzi, na dziatce nr ewid. 1,55/2 obrqb W-25, objqtej urbanistycznym wpisem do
rejestru zabytk6w jako czqSi zespolu budownictwa przemyslowego dawnego Scheiblera-Grohmana
pod pozycjq A/44 decyzjq z dnia 2O.Ot.\971,r..

t 6dzki Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w
orzeka:

Zarzad Zir:i*rni

1. Zez'walit Gniii;ie lyliasto- t6dl i'epi'ezentov;,rej przez Zarzqd Zieleni i\4iejskiej w todzi, na
L drzewa - awora o obwodzie pnia 162 cm, rosnacego na terenie

drogowego ul. Tymienieckiego w todzi, na dziatce nr ewid. 155/2 obrqb W-25, bez naliczenia
oplat

Je2eli spefnione zostanq poniisze warunki:
w zamian za usuniqte drzewa zostanie wykonane nasadzenie l drzewa - klonu polnego odm. ,Elsrijk,.

Materiafem nasadzeniowym powinno byi drzewo pochodzqce z uprawy kontenerowej, o dobrze
wyksztalconym systemie korzeniowym ikoronie orazo obwodzie pnia co najmniej L2cm, bez oznak
cho16b, szkodnik6w i uszkodzeri mechanicznych. Nasadzenia nalezy wykonai na terenie pasa
drogowego ul. Tymienieckiego w todzi, na dzialce nr ewid. 155/2 obrgb W-25, zgodnie z dolqczonym
do wniosku planem nasadze6. Nasadzenie nalezy wykonai najp62niej do dnia 31 grudnia 2o1,gr.
lnformacjq o wykonaniu nasadzefi zastqpczych nale2y zto2yi w wojew6dzkim Urzqdzie ochrony
Zabytk6w w terminie 1'4 dni od ich wykonania, nie o6lniej jednak ni2 do dnia 14 stycznia 2OI9 r.

2. Odm6wi6 zezwolenia Gminie Miasto Lodi reprezentowanej przez Zarzqd Zieleni Miejskiej
w Lodzi, na usuniqcie 1 drzewa - klona pospolitego o obwodzie pnia 247 cm, rosnEcego na
terenie pasa drogowego ul. Tymienieckiego w Lodzi, na dzialce nr ewid. 155/2 obrqb W-25

Termin waZnoici pozwolenia: do 31 grudnia 20Lgr.

UZASADNIENIE

Dnia 7.05.2018r. wplynqt do tutejszego urzridu, za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa
L6dzkiego, wniosek przedto2ony przez Paniq Ewelinq Wr6blewskq - Dyrektora Zarzqdu Zieleni
Miejskiej w todzi reprezentujqcej Gminq Miasto Lod|, w sprawie udzielenia zezwolenia na usuniqcie



2 drzew rosnqcych na terenie pasa drogowego ul. Tymienieckiego wtodzi, na dzialce nrewid. 155/2

obrqb W-25.

powy2sza nieruchomo56 objqta jest wpisem do rejestru zabytk6w jako czqS6 zespolu

budownictwa przemyslowego dawnego Scheiblera-Grohmana pod pozycjq A/44 decyzjq z dnia

20.01,.1971.r..

Zgodnie z art. 83a ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu

nieruchomoSci lub jej czqSci wpisanej do rejestru 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:
o Klon jawor o obwodzie pnia 'J.62 cm (we wniosku oznaczone jako klon pospolity)-

wyp16chnienie kominowe pnia, posusz w koronie, zagra2a bezpieczeristwu

o Klon pospolity o obwodzie pnia 247 cm '- wypr6chniaty pieri, ubytek kominowy, cenne

drzewo, zachowai, zalecane przeprowadzenie zabieg6w pielqgnacyjnych majqcych na celu

zmniejszenie korony drzewa ipoprawq jego statyki. Na drzewie stwierdzono obecno(i
gniazda.

W zwiqzku z powy2szym, ze wzglqdu na stwarzane zagro2enie,zezwala siq na usuniqcie l drzewa

- klona jawora o obwodzie pnia 162 cm. Dla zachowania wlaSciwego ukladu kompozycyjnego zieleni

pasa drogowego oraz w ramach kompensacji przyrodniczej w zamian za usuniqte drzewo nalezy

wykonad nasadzenie zastqpcze l drzewa - klonu polnego odm.'Elsrijk'. Materialem nasadzeniowym

powinno byi drzewo pochodzqce z uprawy kontenerowej, o dobrze wyksztalconym systemie

korzenior,vym i koi'orrie oraz c obv"'oclzie pnia cc nejrnni':j 12 cm, bez oznak chor6b, szkodnik6w

i uszkodzeri mechanicz Nasadzenia nalei 6 na terenie pasa d

ul. Tymienieckiego w todzi, na dzialce nr ewid. 155/2 obrqb W-25, zgodnie z dolqczonym do wniosku

planem nasadzefi. Nasadzenie nale2y wykonai najp62niej do dnia 31 grudnia 2018r. Informacjq

o wykonaniu nasadzef zastqpczych nale2y zloiy( w Wojew6dzkim Urzqdzie Ochrony Zabytk6w w

terminie 14 dni od ich wykonania, nie p62niejjednak niz do dnia 14 stycznia 2OI9 r..

JednoczeSnie odmawia siq wydania zezwolenia na usuniqcie 1 drzewa - klonu pospolitego

o obwodzie pnia 247 cm. Drzewo to pomimo Sredniego stanu zdrowotnego stanowi cenny element

przyrodniczy i nalezy je zachowa6. Jednocze6nie zaleca siq monitorowanie jego stanu

i przeprowadzenie przy nim zabieg6w pielqgnacyjnych majqcych na celu zmniejszenie korony drzewa

i poprawq jego statYki.

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 by6 prowadzone zgodnie z zasadami sztuki

ogrodniczej, tak by nie spowodowaty szk6d przy zabytku.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego, za moim po5rednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (art.127 52;
art.!29 51i2 Kpa).
Sprawg prowadzi: tr-ukasz Wolniak, Inspektor ds. zabytk6w nieruchomych, Te|.426380752, e-mail I w-o-z11i3J<@,1vu-o-Z:lA"dz-p--l

Wojew6dzki Urzqd Ochrony Zabl'tk6rv w l-odzi

90-425Lod2,ul Piotrkowska 99, tel : (+48) 42 6380121, fax: (+48)42

ernail: sekt etaiat@wuozlodz.Pl
http ://www.moz-lodz.Pl/biP/

Administratorem danych osobowych jest

63g0736 Lodzki Wojew6dzki Konseruatof Zabltk6w Dane przetwarzane sq w celu realizacji czynnosci.

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

infornacji znajdziesz na stronie w.wozJodz pl w zakladce ochrona danych osobowych Iub

pod numerem telefont /42/ 638-01-21,



W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec siq prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydat decyzjq. Z dniem dorqczenia organowi
administracji publicznej o(wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwotania przezostatniE
ze stron postqpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (art. I27a g J- i2 Kpa).

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, je2eli jest
zgodna z zqdaniem wszystkich stron lub je2eli wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia
odwotania
(art. 130 $ 4Kpa).
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Otrzymuia:

QPani Ewelina Wr6blewska - reprezentujqca Gminq Miasto t6dZ
Zarzqd Zieleni Miejskiej w todzi
94-303 L6di, ul. Konstantynowska 8/10

- a/a

Zwolnione z oplaty skarbowej - zalqcznik do ustawy o oplacie skarbowej
z dn 2006 roku, czqSi ilt pkt.44 ppkt.6

t ukasz Wo2niak inspektor ds. zabytk6w nieruchomych

Sprawg prowadzt: Lukasz WoZniak, Inspektor ds zablk6w nieruchomych, Tel 426380752, e-mail. f,wo-zlriak@uup_z:lsdz,pl
Wojew6dzki Urz4d Ochrony Zabytk6w w I_odzi

9 0 -425 L6d2, ul Piotrkowska 99, tel.: (+ 48) 42 63807 21, fax: (+48)42 63 80?36
e-mail : sekretriat@wuozl odz.ol

http ://www.wuozlodz.oVbio/

Administratorem danych osobowych jest
pzetwarzane sq w celu realiacji czynnosci
, ograniczenia przetwarania danych. Wgcej
w zakladce ochrona danych osobowych lub
/42/ 638-07-21


