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DECYZJA nr 42018 

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 11 oraz ust. 3, art. 91 ust. 4 pkt 4, w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. 
„g" i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 

jednolity Dz. U. 2017 poz. 2187), art. 83 ust.1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „o ochronie 

przyrody" (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zmianami) oraz zgodnie z art. 104 §1 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960r. „Kodeks postępowania administracyjnego" (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., 
poz. 1257, ze zmianami), 

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.11.2017 r. (data wpływu 29.11.2017r.) Prezydenta Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, reprezentowanego przez Panią  Małgorzatę  Majczynę  - dyrektor Biura 
Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb. 

w sprawie udzielenia pozwolenia na inne działania przy zabytku, polegające na usunięciu 
drzew z terenu pasa drogowego ul. Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim, działki nr ewid. 97/1  i 
84/3 obręb 22, stanowiącej część  układu urbanistycznego śródmieścia miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, wpisanego do rejestru zabytków decyzją  Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w łodzi, Wydziału Kultury, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 września 1967 roku, 
znak KLIV-680/482/67 

ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW 
postanawia 

1. Udzielić  pozwolenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na podejmowanie 
innych działań  przy zabytku polegających na usunięciu 10 drzew z terenu pasa drogowego 
ul. Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim, działki nr ewid. 97/1 i 84/3 obręb 22, zgodnie z 
poniższym wykazem: 

Nr Gatunek Obwód pnia 
1 Lipa drobnolistna 114 i 36 cm 
2 Robinia akacjowa 120 i 38 cm 
3 Lipa drobnolistna 117 i 37 cm 
4 Lipa drobnolistna 84 i 27 cm 
5 Głóg pośredni 40 i 13 cm 
6 Głóg pośredni 40 i 13 cm 
7 Głóg pośredni 98 i 31 cm 
8 Lipa drobnolistna 68 i 22 cm 
9 Jarząb pospolity 72 i 23 cm 

10 Jesion wyniosły 115 i 37 cm 

Jeżeli spełnione zostaną  poniższe warunki (zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami): 

W zamian zostaną  wykonane nasadzenie 18 drzew - 18 głogów jednoszyjkowych odm. 
'Stricta'. Materiałem nasadzeniowym powinny być  drzewa pochodzące z uprawy 
kontenerowej, o dobrze wykształconym systemie korzeniowym i koronie oraz o obwodzie 
pnia co najmniej 10 cm, bez oznak chorób, szkodników i uszkodzeń  mechanicznych. 
Nasadzenia należy wykonać  na terenie pasa drogowego ul. Sienkiewicza w Piotrkowie 

Sprawę  prowadzi: Arkadiusz Grzelak, St. inspektor ds. zabytków nieruchomych, Tel. 426380752, 

e-mail. a.grzelak@wuoz-lodz.pl  



Trybunalskim, działki nr ewid. 97/1 i 84/3 obręb 22, zgodnie z dołączonym do wniosku 

projektem nasadzeń. Nasadzenia należy wykonać  najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018r. 

Informację  o wykonaniu nasadzeń  zastępczych należy złożyć  w Wojewódzkim Urzędzie 

Ochrony Zabytków w terminie 14 dni od ich wykonania, nie później jednak niż  do dnia 14 

stycznia 2019 r. 

Termin ważności pozwolenia: do 31 grudnia 2018r. 

UZASADNIENIE 

Dnia 29.11.2017 r. wpłynął  do tutejszego urzędu wniosek Prezydenta Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego, reprezentowanego przez Panią  Małgorzatę  Majczynę  - dyrektor Biura Inwestycji i 

Remontów Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb., w sprawie wydania pozwolenia na inne działania przy 

zabytku, polegające na usunięciu drzew z terenu pasa drogowego ul. Sienkiewicza w Piotrkowie 

Trybunalskim, działki nr ewid. 97/1 i 84/3 obręb 22. 

Teren, na którym rosną  drzewa wskazane do usunięcia położony jest w obszarze 

podlegającym ochronie konserwatorskiej tj. na terenie zabytkowego układu urbanistycznego 

śródmieścia miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wpisanego do rejestru zabytków decyzją  Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi, Wydziału Kultury, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 

dnia 14 września 1967 roku, znak KLIV-680/482/67. 

Zgodnie z art. 83 ust. la  Ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzewa lub krzewu z terenu 

nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków może nastąpić  po uzyskaniu pozwolenia 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydanego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 

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

Do usunięcia wskazano drzewa w związku z planowaną  inwestycją  polegającą  na 

przebudowie ulicy Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim, na odcinku od ul. Słowackiego do ul. 

Wojska Polskiego. Decyzją  tutejszego urzędu nr 461/2017 z dn. 16.11.2017r. udzielono pozwolenia na 

realizację  inwestycji. Do usunięcia zakwalifikowano drzewa chore lub takie, które kolidują  z 

planowaną  inwestycją. W ramach postępowania administracyjnego w dniu 9.01.2018r. 

przeprowadzono oględziny, w wyniku których stwierdzono, że usunięcie wnioskowanych drzew nie 

naruszy walorów zabytkowego układu przestrzennego miasta, jezeli w zamian zostaną  wykonane 

nasadzenia zastępcze. 

Dla zachowania właściwego układu kompozycyjnego zieleni w pasie drogowym w zamian 

należy posadzić  18 nowych drzew - 18 głogów jednoszyjkowych odm. 'Stricta'. Materiałem 

nasadzeniowym powinny być  drzewa pochodzące z uprawy kontenerowej, o dobrze wykształconym 

systemie korzeniowym i koronie oraz o obwodzie pnia co najmniej 10 cm, bez oznak chorób, 

szkodników i uszkodzeń  mechanicznych. Nasadzenia należy wykonać  na terenie pasa drogowego ul. 

Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim, działki nr ewid. 97/1 i 84/3 obręb 22, zgodnie z dołączonym 

do wniosku projektem nasadzeń. Przedstawiony projekt nowych nasadzeń  nawiązuje do 
historycznych nasadzeń  głogów przy ul. Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim. Nasadzenia należy 
wykonać  najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018r. Informację  o wykonaniu nasadzeń  zastępczych należy 
złożyć  w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w terminie 14 dni od ich wykonania, nie później 
jednak niż  do dnia 14 stycznia 2019 r. 

Prace związane z usunięciem drzew nie mogą  kolidować  z ochroną  miejsc lęgowych ptaków 
zgodnie z zasadami ochrony gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną  gatunkową, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Prace związane z usunięciem drzew muszą  być  prowadzone tak by nie spowodowały szkód 
przy zabytku. 

Wobec powyższego na podstawie przywołanych wyżej przepisów orzeczono jak w sentencji. 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zobowiązany jest do powiadomienia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Łodzi o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac. 

Sprawę  prowadzi: Arkadiusz Grzelak, St. inspektor ds. zabytków nieruchomych, Tel. 426380752, 

e-mail. a.grzelak@wuoz-lodz.pl  



serwiltOttl Zabytków Z 

POUCZENIE 

Właściciel i użytkownik zabytku, w zakresie określonym przepisami prawa, obowiązany jest dbać  o 
jego zachowanie, zabezpieczyć  przed zniszczeniem, uszkodzeniem i dewastacją, a w szczególności 
niezwłocznie zawiadomić  konserwatora o wydarzeniach mogących mieć  wpływ ujemny na stan i 
zachowanie zabytku (art. 28 cytowanej wyżej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 
Wojewódzki konserwator zabytków może wstrzymać  czynności podjęte bez zachowania przepisów 
art. 36 ustawy i nakazać  przywrócenie zabytku odpowiednio: do poprzedniego lub najlepszego stanu; 
lub uporządkowanie terenu, albo doprowadzenie do zgodności z określonymi w pozwoleniu 
warunkami; wszystko na koszt osoby, która naruszyła te przepisy. Dochodzenie kosztów odbywa się  
w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej świadczeń  pieniężnych (art. 43, 44 i 45 cytowanej 
wyżej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 
Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać  wznowione, a następnie pozwolenie 
może zostać  cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2187). 
Decyzja niniejsza nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 roku „o ochronie przyrody", dotyczących gatunków dziko występujących objętych 
ochroną  gatunkową, a szczególności zakazów związanych z usuwaniem gniazd ptasich. 
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za 
moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (art. 127 § 2; art. 129 § 1 i 2 
Kpa). 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się  prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał  decyzję. Z dniem doręczenia organowi 
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się  prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią  
ze stron postępowania, decyzja staje się  ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 Kpa). 
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z 
żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się  prawa do wniesienia odwołania 
(art. 130 § 4Kpa). 

5pec1alista„.14'/iktaria Olugaszewska 

Otrzymuj:  
- Adresat 

- Gmina Miasto Piotrków Trybunalski 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż  Rudowskiego 10 
- Pani Małgorzata Majczyna 

Urząd Miasta Piotrków Trybuna Iski 
Biuro Inwestycji i Remontów 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28 
- a/a 

Zwolnione z opłaty skarbowej — załącznik do ustawy o opłacie skarbowej 
z dnia 16 listopada 2006 roku, część  III pkt. 44 ppkt.6 

Arkadiusz Grzelak starszy inspektor ds. zabytków nieruchomych 

Sprawę  prowadzi: Arkadiusz Grzelak, St. inspektor ds. zabytków nieruchomych, Tel. 426380752, 

e-mail. a.grzelak@wuoz-lodz.pl  


