
Dz

tr 5dzki Woj ew6dzki Konserwator Z
90-425 tr-6d2, ul. Piotrkowsk

w u oz-AC. 5 1.46.27 0.2017 .AG

}1 1g"€l'?'ollr'
, dnia 8 wrze(nia 2OI7 r.

DECYZJA

Napodstawieart.36ust. lpkt.Ll-iust.3,art.91 ust.4pkt4, wzwiqzkuzart,6ust. 1pkt.Llit.,,g"i
arI.7 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2OO3 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz. U.20L4 po2. L446, ze zmianami), art. 83, art. 83a ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2OO4 r.,,o ochronie przyrody" (tekst jednolity Dz. U. z 2OL6 r. pol.21,34, ze zmianami)
oraz zgodnie z art. I04 5f ustawy z dnia 14 czerwca 1-960r. ,,Kodeks postqpowania
a d m inistracyjnego" (tekst jed nolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, ze zm ia na mi)
Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 lipca 2017 r. (data wplywu 21.07.2017r.) przedlo2onego przez

ZarzEd Zieleni Miejskiej w t-odzi, 94-303 Lodi, ul. Konstantynowska 8/1-0

w sprawie udzielenia zezwolenia na usuniqcie drzewa rosnqcego na terenie nieruchomo6ci przy
ul. Piotrkowskiej 222 w todzi, z terenu dzialki nr ewid. 63/4 obrqb S-8, objqtej urbanistycznym
(obszarowym) wpisem do rejestru zabytk6w nieruchomych jako uktad urbanistyczny ulicy
Pictrko',.,;s!(lej, pod numerem A/98, decyzjq z dnia L5.C6.2Ci2r.

postanawiam:

L. Zezwoli(, Zarzqdowi Zieleni Miejskiej w Lodzi, 94-303 Lod2, ul. Konstantynowska 8/10, na

usuniqcie 1 drzewa - brzozy brodawkowatej o obwodzie pnia 217 cm, rosnqcego na terenie
nieruchomo6ci przy ul. Piotrkowskiej222 w todzi, z terenu dziatki nr ewid. 63/4 obrqb S-8, bez
pobierania oplat

Termin waino6ci pozwolenia: do 31 grudnia 2017r.

UZASADNIENIE

Dnia 21..07.2017r. wplynqt do tutejszego urzqdu wniosek znak:ZZn.WZM.ZT.5OL.685.2017.SS
przedlo2ony przez Zarzqd Zieleni Miejskiej w lodzi, 94-303 Lod2, ul. Konstantynowska 8/10, w
sprawie udzielenia zezwolenia na usuniqcie drzewa z terenu nieruchomoSci przy ul. Piotrkowskiej222
w todzi, z terenu dzialki nr ewid. 63/4 obrqb S-8.

Powy2sza nieruchomoSi objqta jest urbanistycznym (obszarowym) wpisem do rejestru zabytk6w
nieruchomych jako uktad urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej, pod numerem A/98, decyzjq z dnia
L5.06.2O!2r.
Zgodnie z art.83a ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usuniqcie drzew lub krzew6w z

terenu nieruchomo(ci wpisanej do rejestru zabytk6w wydaje Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w.
Na podstawie przeprowadzonych oglqdzin stwierdzono, 2e wnioskowane do usuniqcia drzewo -
brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 217 cm jest pochyle, rna wrTpr6chniaty piefi i zagra2a

bezpieczedstwu, w zwiqzku zczym kwalifikuje siq do usuniqcia (zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy o
ochronie przyrody). Usuniqcie powyzszego drzewa nie wplynie negatywnie na substancjq zabytkowq
nieruchomo5ci.

Prace zwiqzane z wycinkq drzewa 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 zasadamisztukiogrodniczej, tak by

nie spowodowaty szk6d przy zabytku.
Zarzqd Zieleni Miejskiej w todzi zobowiqzany jest do powiadomienia Wojew6dzkiego Konserwatora
Zabytk6w w todzi o terminie rozpoczqcia prac.
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WfaSciciel i uzytkownik zabytku, w zakresie okre
jego zachowanie, zabezpieczy( przed zniszczenie

niezwtocznie zawiadomid konserwatora o wydar
zachowanie zabytku (art. 28 cytowanej wy2ej usta

Wojew6dzki konserwator zabytk6w moze wstrzy
art. 36 ustawy i nakazai przywr6cenie zabytku od

lub uporzqdkowanie terenu, albo doprowadze
warunkami; wszystko na koszt osoby, kt6ra narus
w trybie przepis6w o egzekucji administracyjnej
wy2ej ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad za

Postqpowanie w sprawie wydanego pozwolenia

mo2e zosta6 cofniqte lub zmienione na podstawi
zabytk6w iopiece nad zabytkami(Dz. U. nr L62, p

Cul i'riniejszej Cecyzji przystuguje oCwoianie do N4

moim po6rednictwem, w terminie L4 dni od daty otrzymania decyzji (arL I27 5 2; art. 129 5 1- i 2

Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec siq prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia organowi
administracji publicznej o6wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwotania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje siq ostateczna iprawomocna (art. I27a51i2 Kpa).

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, je2eli jest zgodna z

2qdaniem wszystkich stron lub je2eli wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwotania
(art. 130 $ aKpa).
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Otrzymuia:
FZarzqd Zieleni Miejskiej w todzi

94-303 LodL, ul. Konstantynowska 8/10
- a/a

Zwolnione z opfaty skarbowej- zatqcznik do ustawy o oplacie skarbowej
z dnia 16 oku, czqSi lll pkt. 44 ppkt.6

Arkadiusi inspektor ds. zabytk6w nieruchomych

Sprawq prowadzi: Arkadiusz Grzelak, 5t. inspektor ds. zabytk6w nieruchomych,f el.426380742,
e-mail. a.grzelak@wuoz-lodz.pl
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