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POZWOLENIE NA PODEJMO lE INNYCH OZtRtRtrt '1n W

pRzY ZABYTKU wPlsAN Do REJEsrRuq , -..1 . 
'--'\8 'ltL' l'

"rr. 
, o,irlill?l' 'i' ', art' e1 ust' 4 pkt +' w zrfrEzku z art'.6

,,g" i arI.7 ust. 1 u*t*y z dnia 23 lipca 
1,003 

r o ochronie zabytk6w i opiece nad za

jednolity Dz. U. ,o').po'' 2187\' art' 83 ust'1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

przyrody" (tekst jednoliiy oz' l)' 22016 r' poz' 2!34' zr> zmianami) oraz zgodnie z arl' \

dnia14Czerwcalg60r.,,Kodekspostqpowaniaadministracyjnego,,(tekstjednolity

Zdziernika 2OL7 r' (data wptywu 23'LO'2OI7r') prz

inne dzialania przy zabytku, polegajqce l1 -,,un lb
l' Piotrkowskiej w todzi' na dziatce nr ew'id' 57125 obrqb S-8'

wpisem do rejestru zabytk6w nieruchomych jako uklad

umerem A/98' decyzjq z dnia L5'O6'2Ot2r'

ch dzialai PrzY zabYtku

e Pnia 63 cm oraz toPoli

ego ul' Piotrkowskiej w

i obrqb S-8

Jeieli spelnione zostanq poniisze *"runii(zgounie zart'36ust' 3 ustawy o ochronie zabytk6w i

"o'T: iit;:lT:"i",r.u wykonane nasadzenia 2 sztuk drzew gatunku klon zwvczajnv odm'

,Drummondii,. Materiatem l^l^o*otuce 
z uprawy

kontenerowej, o dobrze wvl ;:"r?'irTil':i):||li
pnia co najmniej 1-0 cm' . skiej w todzi, zgodnie z

Nasadzenia nale2y wykonac naf najp62niej do dnia 31

::J3:i:Til*:,:;::*:[T 2v z'o2v(w wojew6dzkim

Urzqdzie Ochrony Zabytk6w nie p62niej jednak ni2 do

dnia l-4 stYcznia 2Ot9 r"

Termin waino5ci pozwolenia: do 3l grudnia 2018r'

UZASADNIENIE

Dnia23.102017r wprynqrdotutejs 
vanv^vr -'-.- 

';i;3fj"J:li[::J'ffiiil
todzi, w sprawie udzielenia pozwole 

nr ewid. 57/25 obrqb S-8'

rosnqcych na terenie pasa drogow" ,kfad urbanistyczny ulicy

PowY2sza dzialka objqta jes

Piotrkowskiej, pod numerem A/98' ewa lub krzewu z terenu

:e,:,i:ffi;Ji, ,:;,:;:,Ji,',-T1:; :i:,"ffiTi';,ff#:':ll:
w i oPiece nad zabYtkami'

"gl;;;;stwierdzono'2ewnioskowanedousuniqciadrzewa-pnit Oj cm oraz topola czarna o obwodzie pnia 133 cm sA suche'

ujq siq do usuniqcia'



Dla zachowania wlaSciwej kompozycji zieleni w zamianpostaci 2 sztuk drzew gatun(u klon zwyczajny odm. ,D
powinny by6 drzewa pochodzqce z uprawy kontenerowej, okorzeniowym i koronie oraz o obwodzie pnia co najmniej t-0 cm,uszkodzeri mechanicznych' Nasadzenia nalezy wykonai na terenie pasa drogowego piotrkowskiej wl-odzi' zgodnie z dolqczonym do wniosku planem nasadzefi. Nasadzenia narezy wykonai najp6lniej dodnia 3l grudnia 2o18r' Informacjq o wykonaniu nasadzefi zastqpczych narezy zto2ycw wojew6dzkim
,1;t:it:r3;hronv 

Zabvtkdw w tliminie 14 dni od ich wvkonania nie p6lniej jednak ni2 do dnia 14
Prace zwiqzane z wycinkq drze
zasadami ochrony gatunk6w d niejsc lqgowych ptak6w zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 16 kw 'ch ochronq gatunkowq, zgodnie z

Prace zwiqzane z wycinkq drzew
nte spowodowaly szkod przy zabytku. :asadamisztuki ogrodniczej, tak by
zarzqd Zieleni Miejskiej w !-odzi, zobowiqzany je.st do powiadomie ia wojew6dzkiego KonserwatoraZabytk6w w todzi o terminie rozpoczgcia prac.

. wta(cicier i u2vtkownik zabvtku, * .rT:,-'i."#"ti:Ih przepisami prawa, obowiqzany jest dbai ojego zachowanie' zabezpieczy( przed zniszczeniem, usztoozeniem i dewastacjq, a w szczegornoSciniezwtocznie zawiadomii konserwatoru o *ydurzeniach mogqcych miei wpryw ujemny na stan iwanej wyzej ustawy o ochronie zab

warunkami; wszystko na koszt o: )ochodzenie kosztow odbywa siq
nych (art. 43, 44 i 45 cytowanej

go pozworenia moze zostai wznowrone, a nastqpnie pozworenie
zabvtk6w iopiece,:111?ulk,, ii,:ffi,l"offffi;t 

or'oi;W,, 
;rX;'i 

,, tipca zbos r o ochronie
Decyzja niniejsza nie zwalnia z obowiqzku. przestrzegania przepis6w wynikajqcych z ustawy z dnia 16kwietnia 2oo4 roku ,,o ochronie przyrody.,,, dotyciqcych gr;nto* dziko wystqpuiqcych obiqtychochronq gatunkowq, a szczeg6rnosci zakaz6w zwiqzanychz usuwanier gniazd ptasich.od niniejszej decyzji przysluguje oa*otrni. do Ministerstwa Kurtury ibziedzictwa rrrarooo wego, za
lo"r'il 

o"tt"dnictwem, w terminie 1'4 dni od daty otrzymania decyzji (art. r27s2; art. r2g g 1,i 2
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona nodworania wobec orsanu administracjipubricznej, kt6ry wydar lili,ol{T'r.',:-rT:ffir::rft"jr"#iadministracji publicznej o(wiadczeni i o.'-*urr"niu siq prawa do wniesienia odworanl a przezostatniqe srq ostateczna i prawomocna (art. 1,27a S 1 i 2 Kpa).uptywem terminu do wniesienia odwolanir, i.ii,i jest zgodna zeri wszystkie strony zrzekry siq prawa oo *niJ.nia odwoiania

otrzvmuia: 
w z, r.bDzKlEGo wcJEwilDZKIEGo

BZarzqd Zieleni Miejskiej w todzi
94-303 Lodi, ul. Konstantynowska g/10
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