
Druk Nr %93/2046 
Projekt z dnia U + & ~ G '  

UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie ustanowienia pomnikbw przyrody. 

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 samorzqdzie gminnym @z. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 
1,2 i 3a i art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody @z. U. z 201 5 r. poz. 165 1,1688 
i 1936 oraz z 201 6 r. poz. 422), Rada Miejska w Eodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

$1. Ustanawia siq pomnikami przyrody drzewa wymienione w zalqczniku do niniejszej uchwaly. 

$ 2. Szczeg6lnym celem ochrony drzew, o kt6rych mowa w § 1, jest zachowanie wartoSci 
przyrodniczych, krajobrazowych, naukowych i kulturowych. 

3. 1. W odniesieniu do pomnik6w przyrody o ktorych mowa w $ 1, wprowadza siq nastqpujqce 
zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przeksztalcenia obiektu, 

2) wykonywania prac ziemnych m a l e  znieksztalcajqcych rzeibq terenu, z wyjqtkiem prac zwiqzanych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowyrn albo budowq, odbudowq, 
utrzymywaniem, remontem lub naprawq urz@zeri wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) dokonywania zmian stosunk6w wodnych, jeieli zmiany te nie sh iq  ochronie przyrody albo 
racjonalnej gospodarce rolnej, leSnej, wodnej lub rybackiej; 

5) umieszczania tablic reklamowych. 

2. W ramach ochrony czynnej, ustala siq mo2liwoSC dokonywania zabieg6w pielqgnacyjnych, 
z uwzglqdnieniem zasad dobrych praktyk ogrodniczych. 

3. Zabiegi ochrony czynnej, o kt6rych mowa w ust. 2 mogq by6 realizowane po uzgodnieniu ich 
przedmiotu i zakresu pnez organ nadzorujqcy. 1 

$4. Nadzdr nad pomnikarni przyrody wymienionymi w zalqczniku do niniejszej uchwaly sprawuje 
Prezydent Miasta Eodzi. 

$ 5. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Eodzi. 



4 6. Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojew6dztwa t6dzkiego. 

Pnewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta todzi 



Zalqcmik 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w todzi 
z dnia 2016 r. 

Wykaz dnew objetych ochronq w formie pomnikbw pnyrody 

Projekt 

Lp. 

1. 

2.* 

3. ' 

4. 

5. 

6. 

7. 

Strona I 

Nazwa gatunkowa 

Dqb szypuikowy 
Quercus robur 
Dqb szypuikowy 
Quercus robur 
Topola biaia 
Populus alba 

Dqb szypulkowy 
Quercus robur 

Kasztan jadalny 
Castanea sativa 

Klon srebrzysty 
Acer saccharinurn 
Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 

Obwdd 
pnia (cm) 

3 70 

408 

388 

304 

99+ 113 
+ 153 + 
148 + 

103 + 77 
+I30 
312 

29 1 

WysokoSC 
(m) 

26 

24 

25 

24 

9 

29 

3 1 

PdoZenie 

tddi ,  ul. Janosika 150; 
dz. nr 168 obrqb W-9 
tddi ,  ul. ZMjnicka 30; 
dz. nr 12111, obrqb W-8 
Lddi, ul. Cieszkowskiego 
bez numeru; 
dz. nr 21/24 obrqb G-10 
Lddi, Park im. Marszaika 
J. Pilsudskiego; 
dz. nr 3316 obrqb P-16 
t6di ,  Plac Komuny 
Paryskiej bez nurneru; 
dz. nr 237188 o b ~ b  S-6 

L6&, ul. Boruty 1 1 ; 
dz. nr 6911 obrqb B-19 
tddi ,  ul. Boruty 11; 
dz. nr 6911 obrqb B-19 

Wspbhqdne 
geograficzne 

(uklad 
WGS 84) 

EO 19,52355 
No 5 1,7933 1 
E0 19,51162 
No 51,78776 
E0 19,44803 
No 5 1,73245 

E0 19,4 1506 
No 5 1,76876 

E0 19,46 105 
No 5 1,76555 

EO 19,49773 
No 51,82313 
E0 19,49826 
No 51,82321 



Uzasadnienie 
Proponowane do ochrony drzewa posiadajq znaczqce walory przyrodnicze, kulturowe 

i krajobrazowe. Odznaczajq siq okazalym wzrostem, wyr6iniajqcym pokrojem i sqdziwym 
wiekiem. Objqcie ochronq w formie pomnik6w przyrody datwi zachowak te cenne 
przyrodniczo twory przyrody w krajobrazie miasta. Bqdzie mialo znaczenie dla ksztaltowania 
wizerunku ,,Zielonej Lodzi", wrailiwoici estetycznej mieszkahc6w, a takie przyczyni siq do 
wzrostu ich Swiadomoici ekologicznej. Ustanowienie ochrony drzew rosnqcych na gruncie 
prywatnyrn by10 wnioskowane przez wlaSciciela. 

Projekt uchwaly zostaf uzgodniony pmez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
~rodowiska w Lodzi. Przyjqcie uchwaly nie spowoduje iadnych konsekwencji finansowych 
dla budzetu Miasta. I 


