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,,g" i art.7 ust. l- ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (tek

jednolity Dz. U. 2O!7 poz.2t87l, art. 83 ust.1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r.,,o ochron

przyrody" (tekst jednolityDz. U.z201,6r.poz.2134,ze zmianami)orazzgodniezart.'J.O4 51 ustawyz

dnia 14 czerwca 1960r. ,,Kodeks postqpowania administracyjnego" (tekst jednolity Dz. lJ.22017r., \J q
uf f f cl l-+ LZEI vvLo lJvvl . ,rl\vus^J PvJLEyvvvqr rrJrr uvtjr rsbv n t - ,

poz. 1257, ze zmianam I (A. (VllW{,,
porozpatrzeniuwnioskuzdnia18wrze3nia2OLTr.(datawptywu27.O9.2OI7r.) przedfo2onegoprzez [.(,tt.(fV,r
Zarzqd Zieleni Miejskiej w todzi
w sprawie udzielenia pozwolenia na inne dzialania przy zabytku, polegajqce na usuniqciu krzew6w W^-
rosnqcych na terenie pasa drogowego ul. Piotrkowskiei przy skrzy2owaniu z ul. ry ,i"ni".f,iego w eg/Y]o'{.\
todzi, na dzialce nr ewid. 23/16 obrqb S-9, objqtej urbanistycznym (obszarowym)wpisem do rejestru

zabytk6w nieruchomych jako ukfad urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej, pod numerem A/98, decylqz
dnia 15.06.2012r.

postanawiam:

L. pozwoli( Zarzqdowi Zieleni Miejskiej w todzi, na podejmowanie innych dzialad przy zabytku

polegajqcych na usuniqciu 6 m' krzew6w sosny g6rskiej, rosnqcych na terenie pasa drogowego

ul. piotrkowskiej przy skrzy2owaniu z ul. Tymienieckiego w t-odzi, na dzialce nr ewid.23/16
obrqb S-9

Jeieli spetnione zostanq poniisze warunki (zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zabytk6w i

opiece nad zabytkami):
1,. Teren po usuniqtych krzewach powinien pozostai zazieleniony. Zaleca siq wprowadzenie w

tym miejscu grupy niskich krzew6w lub w ostateczno6ci pozostawienie trawnika

2. Krzewy sosny g6rskiej ze wzglqdu na dobry stan zdrowotny powinny zostai przesadzone

zgodnie z dolqczonym do wniosku planem.

Termin waino6ci pozwolenia: do 31 pa2dziernika 2OI8r.

UZASADNIENIE

Dnia 27 .O9.2017r. wplynqt do tutejszego urzqdu wniosek przedfo2ony przezZarzqd Zieleni Miejskiej w

todzi, w sprawie udzielenia pozwolenia na inne dziatania przy zabytku, polegajqce na krzew6w

rosnqcych na terenie pasa drogowego ul. Piotrkowskiej przy skrzy2owaniu z ul. Tymienieckiego w

t-odzi, na dzialce nr ewid. 23/L6 obrqb S-9.

Powy2sza dziatka objqta jest wpisem do rejestru zabytk6w jako ukfad urbanistyczny ulicy

Piotrkowskiej, pod numerem A/98, decyzjq z dnia 15.06.2O12r..

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

nieruchomo(ci lub jej czqsci wpisanej do rejestru zabytk6w mo2e nastqpii po uzyskaniu pozwolenia

wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w, wydanego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami.

Na podstawie przeprowadzonych oglqdzin stwierdzono, ze wnioskowane do usuniqcia krzewy - 6 m'

sosny 96rskiej sq w dobrym stanie zdrowotnym jednak mocno siq rozrosly i w znacznym stopniu

ograniczajq widoczno6i na skrzy2owaniu ulicy Piotrkowskiej z ulicq Tymienieckiego.

W zwiqzku z powyzszym pozwala siq na podejmowanie innych dzialari przy zabytku, polegajqcych na

usuniqciu krzew6w - 6 m2 sosny g6rskiej rosnqcych na terenie pasa drogowego ul. Piotrkowskiej w

t-odzi.
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POZWOLENIE NA PODEJMOWANIE INNYCH DZIAIAN

PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU d,E

Na podstawie art.36 ust. 1pkt. '1.1.orazust.3, art.91 ust.4 pkt4, wzwiqzku zart.6 ust. L pkt. 1lit. D(



Dla zachowania wta6ciwej kompozycji zieleni teren po usuniqtych krzewach powinien pozostai
zazieleniony. Zaleca siq wprowadzenie w tym miejscu grupy niskich krzew6w lub w ostatecznoici
pozostawienie trawnika. Ponadto krzewy sosny 96rskiej ze wzglqdu na dobry stan zdrowotny
powinny zosta6 przesadzone zgodnie z dolqczonym do wniosku planem.
Prace zwiqzane z wycinkq krzew6w 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 przyrooy.
Prace zwiqzane z wycinkq krzew6w muszq byi prowadzone zgodnie z zasadamisztukiogrodniczej, tak
by nie spowodowaly szk6d przy zabytku.
Zarzqd Zieleni Miejskiej w todzi, zobowiqzany jest do powiadomienia Wojew6dzkiego Konserwatora
Zabytk6w w todzi o terminie rozpoczqcia prac.

POUCZENIE
Wtaiciciel i u2ytkownik zabytku, w zakresie okre(lonym przepisami prawa, obowiqzany jest dbai o

jego zachowanie, zabezpieczyc przed zniszczeniem, uszkodzeniem i dewastacjq, a w szczeg6lno6ci
niezwfocznie zawiadomii konserwatora o wydarzeniach mogqcych miei wplyw ujemny na stan i

zachowanie zabytku (art.28 cytowanej wyzej ustawy o ochronie zabytk6w iopiece nad zabytkami).
Wojew6dzki konserwator zabytk6w moze wstrzymai czynnoSci podjqte bez zachowania przepis6w
art.36 ustawy inakazai przywr6cenie zabytku odpowiednio: do poprzedniego lub najlepszego stanu;
lub uporzqdkowanie terenu, albo doprowadzenie do zgodnoSci z okreSlonymi w pozwoleniu
warunkami; wszystko na koszt osoby, kt6ra naruszyla te przepisy. Dochodzenie koszt6w odbywa siq
w trybie przepis6w o egzekucji administracyjnej 6wiadczeri pieniq2nych (art. 43,44 i45 cytowanej
wy2ej ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami).
Postqpowanie w sprawie wydanego pozwolenia mo2e zostai wznowione, a nastqpnie pozwolenie
mo2e zostai cofniqte lub zmienione na podstawie art.47 ustawy z dnia 23 lipca 2OO3 r. o ochronie
za bytk6,r., ! cpiece nad za bytka m i (te kst jed nolitlv Dz. u. 2Ot7 poz. 2tg7).
Decyzja niniejsza nie zwalnia z obowiqzku przestrzegania przepis6w wynikajqcych z ustawy z dnia 1,6
kwietnia 2004 roku ,,o ochronie przyrody" , dotyczqcych gatunk6w dziko wystqpujqcych objqtych
ochronq gatunkowq, a szczeg6lno(ci zakaz6w zwiqzanych z usuwaniem gniazd ptasich.
Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za
moim podrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (art. L27 5 2; art. 12g g 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 oiwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwotania przez ostatniq
ze stron postqpowa n ia, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (a rt. 127a g 1 i 2 Kpa ).
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, je2eli jest zgodna z
2qdaniem wszystkich stron lub je2eli wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania
(art. 130 5 aKpa).

Otrzvmuja:

S)Zarzqd Zieleni Miejskiej w todzi
94-303 t-odi, ul. Konstantynowska 8/10

- ala
Zwolnione z oplaty skarbowej - zalqcznik do ustawy o oplacie skarbowej
z dnia L6 listo oku, czq6i ilt pkt. 44 ppkt.6

Arkadiusz Grz inspektor ds. zabytk6w nieruchomych

Sprawq prowadzi: Arkadiusz Grzelak, St. inspektor ds. zabytk6w nieruchomych ,fel.426380752,
e-mail. a.grzela k@wuoz-lodz.pl


