
PREZYDENT MIASTA tr,ODZI
znak: DSS-OSR-II.6 13 1 .408.201 8.MSZ t 6d2, dnia22.06.2018 r.

DECYZJA NR ZZI58O/18

Dzialaj1c na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. IJ, z 2017 poz. 1257) zwanego dalej
w skr6cie Kpa oraz art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, 2a,4 i 6 art. 83c ust. 1, 3 i 4, art.83d ust. 1, 2
i4,art.86ust. lpkt4 i l0ustawyzdnia 16kwietnia 2004 r.oochronieprzyrody (tekst
jednolity w Dz. U. z 2018 poz, 742 ze zmianami), zwanej dalej w skr6cie uoop - po
rozpattzeniu wniosku Zaruqdu Zieleni Miejskiej w \,odzi zls przy ul. Konstantynowskiej 8/10
(pismo znak: ZZM.W ZM.ZT .501 .2212.20 1 7.P S)

Orzeka

1. Zerwoli(, Zarz4dowi Zieleni Miejskiej w Lodzi na usunigcie 5 sztuk drzew, rosn4cych na
terenie pasa drogowego ul. Drewnowskiej na wysokoSci posesji nr 181 (dz. ew. nr 1/86
wobrgbie P-7) w trodzi, wymienionych w Tabeli nr 1. Wykaz drzew do usunigcia,bez
pobrania oplaty ztego tytulu,

Lokahzacja drzew objgtych zezwoleniem okreSlona zostala w zalqczniku nr 1 do decyzji,
stanowi4cym fragment mapy ewidencji grunt6w obejmuj4cy teren ww. nieruchomoSci.
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abela nr I - kaz drzew do usuniecia

Przyczyna

I Robinia akaciowa 56+44

Drzewo pochylone o ok. 40o (zaburzona statyka)
zamieraj1cew 4m stanie sanitarnym, Korona

zami eruj 4c a asy metry czna. W chwi li ob e cnej st anow i
zagr oLenie bezpieczefi stwa ludzi, mienia,

2 Robinia akaciowa 52

Drzewo pochylone o ok. 40o (zaburzona statyka)
w zlym stanie sanitarnym. Koronazamieraj4ca

asymetryczna, W chwili obecnej stanowi zagrolenie
bezpieczefi stwa Iudzi, m ienia.

4 Robinia akacjowa 81

Drzewo pochylone o zaburzonej statyce. Korona
drzewaw zLym stanie sanitamym koliduje

z n apowietr zn4 lini4 ener gety czn4. W chwili obecnej
stanowi zagr o|eni e b ezpie cze(stw a ludzi, m i enia.

5 Robinia akacjowa
60+38 (we
wniosku

podano 104)

Drzewo posiada v- ksztattne ronvidlenie pnia
z widocznym rozlamem pni. Korony drzewa

asymetryczne na kazdym z pni. W chwili obecnej
stanowi zagro2ente bezpieczeistwa ludzi.

6 Robinia akaciowa
68 (we wniosku
podano 56+81)

Drzewo przyg)u,szone w zbyt bliskiej odlegloSci od
drzew po zo staj 4cych. Korona drzew a asymetryczn a

w ztym stanie sanitarnym wysoko osadzona
(zabtrzona statyka). W chwili obecnej stanowi

zagrohenie bezpieczefi stwa ludzi, mi enia,



2. Uzaleini(. wydanie zezwolenia na usunigcie drzew wymienionych w pkt 1 od zast4pienia
ich nasadzeniami zamiennymi w iloSci 5 szt. drzew, wynienionych w tabeli nr 2, na terenie
pasa drogowego ul. Drewnowskiej w tr odzi;

abef a nr 2 - Wykaz nasadzeR zamienn

L.p. Gatunek
Ilo56

nasadzeri
szt.

Parametry nasadzefi:
Obw6d pnia /w cm/ na

wysoko6ci 100 cm

DRZEI4/A

1 W i6nia p iikowana' Kazan' 5 szL powyZej 12 cm

3. Ustalid nastEpuj4ce, koncowe terminy realtzacjr zezwolenia:
1. usuniEcie drzew wymienionych w punkcie nr 1 moze nast4pi6 w terminie do korica

kwietnia 2019 r.;
2. wprowadzenie nasadzeh zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie nr 2 powinno nast4pii

w terminie do korica listopada 2019 r.:

4. Zobowi4za(. Zarzqd, ZielemMiejskiej w Lodzido poinfbrmowania wydaj4cego zezwolenie
o wykonaniu nasadzeh zastEpczych, o ktoryrm mowa w punkcie 2 sentencji w terminie do

14 dni od daty ich wykonania.

5. Nie zezwoli(. Zarzydowi Zieleni Miejskiej w Lodzi na usuniqcie 3 szt. drzew, rosn4cych na
terenie pasa drogowego ul. Drewnowskiej na wysokoSci posesji ff "181 (dziaLka
ewidencyjna nr 1/89 w obrgbie P-7), wynienionego w Tabeli nr 1, pn. Wykaz drzew do
usuniqcia.

Tabela nr 3 - Wvkaz drzew. na kt6re nie wvdano zezwoleniaA nrJ- rzew. Ila I| rtu zcLw

Nr inw.
drzewa

Gatunek
Obw6d pnia
na wysokoSci
130cm [cm]

Przyczyna

7
Robinia

akacjowa

1 1B (we
wniosku

podano 68)

Drzewarokuj4 dalszy prawidtrowy rozw6j. Brak oznak
chor6b grzybowych oraz widocznych zerowisk

owad6w. W chwili obecnej nie stanowi4 zagro2enia
dlabezpieczefstwa Iudzi, mienia oraz ruchu

drogowego. Brak podstaw do usunigcia drzew.8
Robinia

akacjowa

103 (we
wniosku

podano 1 15)

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw. Spolecznych
Urzgdu Miasta Lodzi wplyn4l wniosek Zarz4du Zieleni Miejskiej w Lodzi o wydanie
zezwolenla na usunigcie 8 szt. drzew, rosn4cych w pasie drogowym ul. Drewnowskiej na
wysokoSci posesji nr 181 w tr-odzi. W uzasadnieniu podano, 2e drzewa zamrerajE lub obumarly.
Do.wniosku dol4czono szkic mapy zprzybh\on4lokalizacj4 ww, drzew.

PodstawE materialnoprawnq rozpatrzenta przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawartew rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarlajest zasada,
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ze usunigcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci moze nast4pii po uzyskaniu
zezwoTenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomo6ci za zgod,q wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 S 1 ustawy z dnia23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity w Dz. IJ.22017 r. poz.459 zpoLn. zm.) -jezeli
drzewo, bq12kzew zagra4ajq tym urzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.1 uoop , zezwolenie na
usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt,
burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzji administracyjnej, a w ptzqadku gdy
zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytt<Ow
- woj ew6dzki konserwator zabytk6w.

W arlykule 83b ust. 1 uoop, zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usuniEbie drzew lub krzew6w, kt6re winno zawierac: imig, nazwisko, adres, lub
siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tltule prawnym wladania nieruchomoSci4
albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzEdzen, o kt6rych mowa w aft. 49$ 1

Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana, nazwri gatunku
dtzewa lub krzewu, obw6d pnia drzew a mierzony na wysokoSci 1 3 0 cm, a w przypadku gdy na
tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego z tych ptri, b; nie posiada
wyra2nie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony drzewa. Wielko56
powierzchnr, z ktorej zostanie usunigty krzew, miejsce, pruyczynQ, termin zamierzonego
usunigcia dtzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika z celu t*rqtun"fo
zprowadzeniem dziaNalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonany przez projektanta
posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania dzialki lub
tetenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie z ustaw4 z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - okre5laj4ce usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic
nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci.
Projekt planu nasadzen zastgpczych, stanowi4cych kompensacjg przyrodnicn4 za usuwane
drzewa lub krzewy lub projekt przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku,mapy b4d2 projektu zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacji
przedsigwzigcia w zakresie oddziatywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do
gatunk6w chronionych na czynnoSci podlegaj qce zakazom okre5lonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4
i 70 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1 ,3,7,g,12,13,75 jezeli zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlohonq dokumentacj4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedlolonym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
\'Tznaczono oglgdziny w terenie celem przeptowadzenia czynnorici urzgdowych, W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, zweryfikowano dostgpno$i miejsc do
nasadzefi zamiennych oraz okreslono cechy usuwanych drzew - ich wartosci przyro dnicze,w tym rozmrar drzew, funkcjg jak4 pelni4 w ekosystemie, wartoSci kulturowe. walorv
kraj obrazowe i lokalizacj q.

W terenie stwierdzono, 2e drzewa stanowi4 zagrolenie bezpieczehstwa ludzi, mienia -
szczegolowe objaSnienia przyczyn usunigcia drzew w Tab, nr 1. Rozpoznaj4c sprawg
i oceniaj4c zasadnoSi przedlohonego wniosku, udzielono zezwolenia na usunigcie 5 szt. drzew
wyszczeg5lpionych w punkcie 1 sentencji decyzji. Podczas oglgdzin dotonano korekty
wielkoSci obwod6w pni drzew wnioskowanych do usuniEcia.

ZasadT jest' ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza r pobiera organ wlaSciwy do wydani a zezwolenia na usunigcie drzew lub
krzew6w' Jakkolwiek tresi art. 86 ust. 1 uoop zaklada wyj4tki i tak nie nalicza sig oplat za
usunigcie: ,,1) drzew lub lcrzew6w, na ktdrych usunigcie nie jest wymagane zezwolenie;
2) uchylonyi 3) drzew lub krzew6w, je2eli usunigcie jest zwiqzane z odnowq i pietggnaciq drzew
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rosnqcych na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk6w; 4) drzew lub l<rzew6w,
ktdre zagra2ajq bezpieczeristwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub
funkcjonowaniu urzqdzen, o ktdrych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego; 5) drzew lub
lcrzew1w, ktdre zagra2ajq bezpieczeristwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczeristwu Zeglugi; 6) drzew lub lcrzew|w w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych lub
linii kolejowych; 7) drzew, ktorych obwod pnia mierzony na wysokolci 130 cm nie przekracza:
a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm - w przypadku
pozostalych gatunk6w drzew - w celu przywr6cenia grunt|w nieu2ytkowanych do u2ytkowania
rolniczego lub do innego uiytkowania zgodnego z przeznaczeniem telenu, olcreilonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu; 8) lcrzewu lub lerzewdw rosnqcych w skupiskach, polcrywajqcych
grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrdcenia grunt6w nieu2ytkowanych do u2ytkowania
innego ni2 rolnicze, zgodnego z przeznqczeniem terenu, olleilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagofpodarowania
terenLL; 9) drzew lub krzew1w w nviqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub krzew6w na
terenach zieleni; 10) drzew lub lvzewdw, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na przeiycie, z
przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomofci; I l) topoli o obwodzie pnia mierzonym na
wysokoici 130 cm wynoszqcym powy2ej 100 cm, nienale2qcych do gatunkdw rodzimych, jezeli
zostanq zastqpione w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunkow; 12) drzew
lub lcrzew6w, je2eli usunigcie wynika z potrzeb ochrony rollin, nuierzqt i grzyb6w objgtych
ochronq gqtunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub krzewow z grobli
stawdw rybnych; I4) drzew lub lcrzew6w, jezeli usunigcie jest nuiqzane z regulacjq
i utrzymaniem koryt ciekdw naturalnych, wykonlnuaniem i uftzymaniem urzqdzeri wodnych
slu2qcych ksztaltowaniu zasobdw wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zalcresie
niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzen; 15) drzew lub krzewow usuwanych
z telenu poligon6w lub plac1w twiczeri, sluzqcych obronnoici panstwa. 2. W przypadkach,
okt1rych mowa w ust. l, jeZeli wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu zostalo
uzaleinione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzen zastgpczych,
a przesadzone albo posadzone drzewo lub lcrzew nie zachowaly |ywotnoici po 3 latach od dnia
uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie nasadzen
zastgpczych, lub przed uplywem tego olcesu, z przyczyn zale2nych od posiadacza
nieruchomoici, orgon wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu
naldada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzen zastgpczych.'Przepisy art.
83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio. j. W przypadku niewykonania
nasctdzen zastgpczych, o kt6rych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunigcie drzewa lub
krzqwu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji".

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyj4tkiem zwi4zanym z zaistnieniem,
dw6ch przeslanek po pierwsze, drzewa wskazane do usuniEcia stanowi4 zagroLenre
bezpieczehstwa os6b i mienia, a po drugie drzewo o m inw. I zamrera i nie rokuj4 szansy na
dalszy prawidlowy rozw6j, Wobec powyzszego zezwolenia na usunigcie ww. drzew udzielono
bez pobrania oplaty z tego tytulu, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r, o ochronie przyrody eyn; ,,a/t. 86 ust. l. Nie nalicza sig oplat za usunigcie: pkt 4) drzew
lub lcrzew6w, ktdre zagra2ajq bezpieczenstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach
budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o ktLrych mowa w art. 49 SI Kodel<su cywilnego,'
pkt l0) drzew lub krzewow, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na przezycie, z przyczyn
niezale2nych od posiadacza nieruchomoici. " '
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JednoczeSnie, bior4c pod uwagg deklaracjg wykonania nasadzefi zamiennych w my6l
art.83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.: ,,art, g3 c ust. 3. Wydanie
zezwolenia na usunigcie drzewa lub h'zewu mo2e byt uzaleznione od olcreilenia przez organ
nasadzen zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art. 83d ust. 2. W przypadku
uzaleZnienia wydania zenuolenia na usunigcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzen
zastgpczych, zezwolenie to olcreila dodatkowo; l) miejsce nasadzen; 2) ticzbg drzew lub
wielkoit powierzchni krzew6w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub
minimalny wiek krzew6w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub lcrzew6w,. 5) termin wykonania
nasadzen| 6) termin zloienia informacji o wykonaniu nasadzen", zezwolenie na usunigcie 5 szt.
dtzew zostalo uzaleznione od spelnienia warunk6w, okreslonych w punkcie 2 sentencji decyzji,
w terminie okreSlonym w punkcie 3 w podpunkcie 2 jej sentencji, w celu zrekompensowania
ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony lely,by zakupiony material nasadzeniowy byl
jak najlepszej jakoSci oraz zostal objEty pracami pielggnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanie
wegetacji.

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzew
wnioskowanych do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust. I
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) c1t-.: "Organ wlasciuty do wydania
zenuolenia na usunigcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin
w zalrresie wystgpowania w ich obrgbie gatunkfw chronionych".

W pkt 5 sentencji decyzji nie wydano zgody na usunigcie2 szt. drzew z gatunku
robinia akacjowa o nr inwentaryzacyjnych 7 i 8, kt6re sg w zadowalaj4cy; stanie
zdrowotnym. Statyka drzew jest zachowana, stabilnoSd systemu korzeniowego nie
wzbudza podejrzer[. Drzewa stanowi4 cenny egzemplarz szaty roSlinnej w ekosystemie
Miasta, a iei usunigcie wywolaloby zmiany w Srodowisku przyrodni czym) Lt,ir"go
nasadzenia zastgpcze nie bytyby w stanie zrekompensowad. Za zachowaniem drzew
przemawia interes spoleczny obejmuj4cy caloSd spolecznoSci lokalnej jak r6wnie2 aspekt
ochrony przyrody rozumianej jako ochrona zieleni w miastach. W ramach wykonywania
obowi4zku ochrony skladnik6w przyrody, w tym zieleni w miastach organ ma prawo
uzna(,, 2e wnioskowane drzewa nie kwalifikuj4 sig do usunigcia. Ochrona przyrody
w rozumieniu ustawy polega na zachowaniu, zr6wnowaZonym uzytkowaniu 

-^oral

odnawianiu zasobriw, fwor6w i skladnik6w przyrody, * fym zieleni w miastach i wsiach
oraz zadrzewieri (art. 2 ust. I pkt 8 i 9 ustawy). Ponadto w celu wyeliminowania
ewentualnych zagroLefi spowodowanych wystgpowaniem suchych galgzi, zaleca sig
wykonanie zabieg6w sanitarno-pielggnacyjnych zgodnie z zapisami art. 87a ust. I i 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody cyt; ,,ust, 1) Prace ziemne oraz inne
prace wykonywane rgclnie, z wykorgystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzqdzefi
technicznych, wykonywane w obrgbie korleni, pnia lub korony clrzewa lui w obrgbie korzeni
Iub pgddw krzewu, przeprowadza sig w spostib najmniej szkodzqcy drzewom lub krzewom.
ust- 2). Prace w obrgbie korony drzewa nie mogq prowadzii do usunigcia galgzi w wymiarTe
przekraczaiqcym 30% korony, ktdra rolwingla sig w calym okresie rozwoji drzewa, chyba ie
maiq na celu: l) usunigcie gatgzi obumarlych lub nadlamanychj 4 utuzymywanie
uformowanego ksztaltu korony drzewa; 3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu
prqywr6ceniu statyki dr7ewa. "

Postgpowanie w sprawie wnioskowanego drzewa z gatunku topola mieszaniec
euroamerykaf,ski jest przedmiotem decyzji nr ZZl421l1g.

Bior4c ponizsze pod uwagg otzeczonojak w sentencii.
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Przed przyst4pieniem do usunigcia drzew objgtych niniejszlm zezwoleniem, prosimy
o zapoznanie sig z informacj4 dodatkow4 w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwrerzqt,
zawarl4w zal1czntkunr 2 do decyzji.

Zgodnie z tre5ci4 art. 83a ust. 2a i 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej
decyzji uznano za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w tr-odzi, w zwi4zku z nie wyra2eniem stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia
otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Pouczenie:
1. W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr I decyzji, wobec kt6rych przewidzrano

zast4pienie ich innymi drzewami w punkcie 2 zezwolenia, a posadzone drzewa nie zachowaly
zywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 3 decyzji lub przed
uptywem tego termin\ zprzyazyn zaleznych od posiadacza nieruchomoSci, nalo2ony zostanie
ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzef zastgpczych. W przypadku
niewykonania nasadzefi zastgpczych zgodnie zzezwoleniem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy o
postgpowaniu egzekucyjnym w admtnistracji. Podstawa ar1. 86 ust. 2 i 3 uoop,

2. Usunigcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 3 ppkt 1 zezwolenia potraktowane zostanie
jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy na usunigciu
drzew bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawg do wymierzeriia administracyjnej kary
pienigZnej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usunigcie drzew.

3. Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nie usunigcia drzew w terminie okre6lonym w pkt 3 ppkt 1

jej ww. decyzji.
4. Zobowi1zanie strony w punkcie 4 decyzji do powiadomienia Wydziatu Ochrony Srodowiska i

Rolnictwa w Depaftamencie Spraw Spotrecznych Urzgdu Miasta Lodzi o dokonaniu nowych
nasadzefi ma na celu umo2liwienie stwierdzenia, 2e strona wypelnila warunek okre6lony w punkcie
2 decyzji.

5. Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialno6ci kamej za
nieprzestrzegame zakaz6w i ograniczeri wynikaj 4cych z przepis6w og6lnych, dotycz4cych ochrony
przyrody i ochrony zwierz1t, w szczeg6lno!;ci zakazu niszczenia gniazd i schronieri zwierzqt
objgtych ochron4 prawn4 oraz humanitarnego traktowania zwierz4t dzikich.

6. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w N,odzi, wniesione zL po5rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi,
dzialaj4cego z upowainienia Prezydenta Miasta N-odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Zalaczniki:
l. Szkice map z lokalizacj4 drzew do usunigcia oraz drzew na kt6re nie wydano zezwolenia.
2. Informacja dodatkowa w zakesie ochrony przyrody i ochrony zwierz4I.
Otrzymuia:
I . Zarzqd Zieleni Miej skiej
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