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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia r. 

w sprawie zniesienia ochrony prawnej dnew stanowiqcych pomniki pxzyrody. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o sarnorqdzie gminnym @z. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 201 5 r. poz. 165 1, 1688 i 1936 oraz z 
2016 r. poz. 422), Rada Miejska w Lodzi 

uchw nia, co oaatqpuje: 

8 1. Znosi siq ochronq prawnq w formie pomnika przyrody w odniesieniu do drzew wskazanych 
w zalqcniku do niniejszej uchwaly, ze wzglqdu na utratq wartoSci przyrodniczych i zagrozenie 
bezpieczeristwa powszechnego. 

8 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

8 3. Uchwala wchodzi w zycie po uply\Kle 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojewbdztwa t6dzkiego. I 

! 

Proj ektodawcq jest 
Prezydent Miasta todzi 

Pnew odniczqcy 
Rady Miejskiej w todzi 
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zal.qcnik 
do uchwdy Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 2016 r. 

Wykaz dnew wobec ktdrych znosi siq ochronq w formie pomnika przyrody 

Podstawa prawna ustanowienia ochrony LP. 

1 

Nazwa gatunkowa 

Dqb czerwony 
Quercus rubra 

Buk pospolity 
Fagus syIvatica 

Klon srebrzysty 
Acer saccharinurn 

Klon srebrzysty 
Acer saccharinurn 

Obwbd pnia 
dnewa: 
wg aktu 

ustanawiajqcego/ 
-I~Y 

[cm] 

2681295 

305/358 

3751435 

Lokalizacja drzewa; 
ukiad 

wspbqdnych - 
PUWG 2000 

L6d& Park im. 
A. Mickiewicza; 
dz. nr ewid. 5/42 
obrqb B-26; 
X 6599573; 
Y 574 1899 

L6&, Park im. 
A. Struga; 
dz. nr ewid. 33413 
obrqb B-28; 
X 6599484; 
Y 5740806 

t6dt; ul' Pabianicka 
245 wys. "' 
Dlugiej); 
dr nr 50f1 
obrqb G-38 (w 
uchwale 
ustanawiajqcej 
obrqb G-30); 
X 6598041; 
Y 5730801 

t6&, ul. Pabianicka 
245 (na wys. ul. 
Dlugiej); 
dz. nr ewid. 119 
obrqb G-39; 
X 6598057; 
Y 5730817 

zarqdzenie Nr 8/90 Prezydenta Miasta todzi 
z dnia 10 stycznia 1990 r. w sprawie mania 
twor6w przyrody na terenie wojew6dztwa 
I6dzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych 
pomnik6w @z. Urz. Woj. LMzkiego Nr 3, 
poz. 24) - zalqcznik nr 1, lp. 4 oraz uchwala 
Nr XCV1612/10 Rady Miejskiej w todzi z dnia 
7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad ochrony 
dla ustanowionych pomnikbw pnyrody oraz 
zniesienia ochrony prawnej w odniesieniu do 
niekt6rych obiekt6w @z. Urz. Woj. t6dzkiego 
~2015r.p0~.251)-zai~czniknr1,1p. 10 
izmqdzenie Nr 8190 Prezydenta Miasta todzi 
z dnia 10 stycznia 1990 r. w sprawie uznania 
twor6w przyrody na terenie wojew6dztwa 
lddzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych 
pomnik6w @z. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 3, 
poz. 24) - dqcznik nr 1, lp. 3 oraz uchwaia 
Nr XCY1612l10 Rady Miejskiej w h d z i  z dnia 
7 lipca 201 0 r. w sprawie ustalenia zasad ochrony 
dla ustanowionych pomnik6w przyrody oraz 
zniesienia ochrony prawnej w odniesieniu do 
niekt6rych obiektbw @z. Urz. Woj. Lbdzkiego 
22015 r. poz. 251)-zakpiuiknr 1, lp. 6 
rozporqdzenie Nr 1219 1 Wojewody Mdzkiego 
z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie mania  
niekt6rych twor6w przyrody na terenie 
wojew6dztwa l6dzkiego za pomniki przyrody 
i ochrony tych pomnik6w @z. Urz. Woj. 
L6dddego Nr 12, poz. 23 5) - zalqcmik nr 1, 
lp. 120 oraz uchwaia Nr XCV1612110 Rady 
Miejskiej w todzi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie 
ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych 
pomnik6w pnyrody oraz pliesienia ochrony 
prawnej w odniesieniu do niekt6rych obiektdw 
@z. Urz. Woj. L6dzkiego z 201 5 r. poz. 25 1) - 
zalqcmik nr 2, lp. 3 
rozpoqdzenie Nr 1219 1 Wojewody t6dzkiego z 
dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie uznania 
niekt6rych twor6w przyrody na terenie 
wojevlddztwa Idzkiego za pomniki przyrody i 
ochrony tych pomnik6w @z. Urz. Woj. t6dzkiego 
Nr 12, poz. 235) - dqcznik nr 1, lp. 120 oraz 
uchwala Nr XCV1612/10 Rady Miejskiej w todzi 
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad 
ochrony dla ustanowionych pomnik6w przyrody 



oraz zniesienia ochrony prawnej w odniesieniu do 
niekt6rych obiekt6w @z. Urz. Woj. L6dzkiego z 
20 15 r. poz. 25 1) - zalqczuik nr 2, lp. 2 
rozpoqdzmie Nr 1219 1 Wojewody L6Wego z 
dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie uznania 
niekt6rych t w d w  pnyrody na terenie 
wojew6dztwa Ikhkiego za pomniki przyrody i 
ochrony tych pomnik6w @z. Urz. Woj. L6dzkiego 
Nr 12, poz. 235) - za~cznik nr 1, lp. 121 oraz 
uchwala Nr XCI/1612/10 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad 
ochrony dla ustanowionych pomnik6w przyrody 
oraz zniesienia ochrony prawnej w odniesieniu do 
niekt6rych obiektbw @z. Urz. Woj. L6dzkiego z 
2015 r. poz. 251) - dqcznik nr 2, lp. 7 

Klon srebrzysty 
Acer saccharinurn 4101430 

t6dZ, ul. 
Pabianicka pny 
zajezdni 
MPK Sp. z 0.0.; 
dz. nr ewid. 7719 
obrqb G.37; 
X 6598493; 
Y 5731438 



U nie 
Wskazane w uchwale drzewa w wyniku dzidania naturalnych procesow 

biologicznych i czynnikow 6rodowiskowych obumarly lub sq oburnierajqce i bezpowrotnie 
utracily wartoSci, dla ktorych objqto je ochroq w formie pornnilcow przyrody. 

Dqb czerwony w parku im. A. Mickiewicza oraz buk pospolity w parku im. A. Struga, 
oznaczone w zalqczniku do uchwdy liczbami poqdkowymi 1 i 2, sq martwe. Ze wzglqdu na 
lokalizacjq w 0g6lnie dostqpnych czq6ciach park6w stanowiq zagroienie bezpieczenstwa i nie 
mogq by6 pozostawione do samoistnego, calkowitego rozpadu. 

Klon srebrzysty, oznaczony w zalqczniku do uchwaly liczbq ponqdkowq 3, rosqcy 
w pasie drogowym ul. Pabianickiej, zostd powalony przez wiatr na jezdniq i chodnik 
i w zwiqzku z zagrozeniem bezpieczenstwa mienia i ludzi zostal pociqty przez Pasistwowq 
Strai Poiarnq i upqtniqty przez s u b y  miejskie. 

Klony srebrzyste, oznaczone w zalyzniku do uchwaly liczbami porzzglkowymi 4 i 5, 
rosnqce w pasie drogowym ul. Pabianickiej i w jego pobliiu, sq zarnierajqce. Z ekspertyzy 
dendrologicznej wynika, ze drzewa stanowiq znaczne zagrotenie dla mienia i ludzi 
iwzwiqzku z brakiem mozliwoSci wykonania zabiegow zabezpieczajqcych - 
urnozliwiajqcych zachowanie drzew, powinny zosta6 jak najszybciej usuniqte. 

Projekt uchwaly zostal uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska w Lodzi. Przyjqcie uchwafy nie spowoduje tadnych konsekwencji finansowych 
dla budietu Miasta. 


