
PREZYDENT MIAST A I,ODZI
znak: DSS-OSR-II,6 I 3 1 .3 80.20 I 8.AKO I-6d2, dnia 18.06.2018 r,

DECYZJA NR ZZI548II8

Dzialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. rJ. z 2017 poz. 1257) zwanego dalej
w skr6cie Kpa oraz art. 83 ust. 1, art. 83a ust. l, 2a,4 i 6 art. g3c ,ri. 1, 3 i 4, art, g3d ust. l, i
i 4, art.86 ust. 1 pkt 4,5, 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity w Dz. tJ. z 2018 poz. 142 ze zmianami), zwanej dalej w strocie uoop - po
rczpatrzeniu wniosku Zarz4dt Zieleni Miejskiej w tr odzi zls przy ul. Konstantynowskiej g/10
(pismo znak: ZZM.W ZM.ZT .50 | .247 3 .2017 .BZ\

orzeka

l' Zerwoli(. Zatz4dowi Zielem Miejskiej w N,odzi na usunigcie 2 szt. d,rzew, rosn4cych na
terenie pasa drogowego ul, Kujawskie j przry posesji ru 5 (dzialka ewidencyina nr Il2l12
w obrgbie B-36) w tr-odzi, wymienionych w Tabeli nr 1. Wykaz drzew do usunigcia,bez
pobrania oplaty ztego tytulu.

Tabela

Lokalizacja drzew ofi gtych zezwoleniem
stanowi4cym szkic mapy.

okre6lona zostala w zaLqczniku nr 1 do decyzji,

2' UzaleLni(. wydanie zezwoleniana usunigcie drzew wymienionych w pkt 1 od zast4pienia
ich nasadzeniami zamiennymi w iloSci 4 szt. drzew, wymienionych wjabeli nr 2.

T4!gl4 nr 2 - Wykaz nasadzeri zas h

L.p. Gatunek
IloSd

nasadzef
szt.

Parametry nasadzefi:
Obw6d pnia /w cm/ na

wysokoSci 100 cm
I Jarzab szwedzki 2 srt. ponad 15 cm
2 Kasztanowiec biab 2 srt. ponad 15 cm
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nr | - Wykaz drzew do usuniecia

Lp. Nr
inwent Gatunek Obw6d pnia

drzewa [cml P rzy czy na usu n i gci a d rzew

I
Btzoza

brodawkowata 111
Drzewo jest obumarle, nie rokuje szans na

wznowienie wegetacii.

2 4
Klon

mvyczajny 130

Drzewo ro6nie w odleglorici 0,5m od skrajni
ul. Kujawskiej, statyka drzewa jest zaburzona(pieh

jest pochylony w strong ulicy), po stronie przeciwnej
do nachylenia widoczna jest naruszona gleba, przy

podstawie pnia onz u nasady korony widoczne
s4 pr6chniej4ce ubytki wglgbne, W koronie drzewa

widoczny jest susz oraz dlady po odlamanych
konarach, spadaj4ce suche galgzie stanowi4

zagr o Zenie d I a o sob or az p oj azd6w p oru s zaj 4cych
sig po ww. terenie. W chwili obecnej stanowi

zagroLenie bezpi eczeristwu ludzi, m ieni a
oraz ruchu drogowego.



Nowe nasadzenie naleLy wykonai na terenie pasa drogowego ul. Kujawskiej w tr-odzi

lub na terenach bgd4cych w zasobach Miasta pozostajqcych w administrowanru Zarzqdu

Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozwoj nowej sadzonki. Planowane
miejsce nasadzef nie mo2e kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4
techniczn4.

3. Ustalid nastgpuj4ce, kofrcowe terminy reahzacjr zezwolenia:
. usuniQcie drzew wymienionych w punkcie nr 1 sentencji moze nast4pii

w terminie do korica kwietnia 2019 r.;
. wprowadzenie nasadzen zamiennych, o kt6rych mowa w punkcie nr 2 sentencji

. powinno nast4pii w terminie do korica erudnia 2019 r.:

4. Zobowi4za(. Zarz4d Zielent Miejskiej w N,odzi do poinformowania wydaj4cego

zezwolenie o wykonaniu nasadzen zastgpczych, o kt6rym mowa w punkcie 2 sentencji

w terminie do 14 dni od daty jego wykonania.

5. Nie zezwoli( Zarz4dowi Zieleni Miejskiej w Lodzi na usunigcie 2 szt. drzew, rosn4cych

na terenie pasa drogowego ul. Kujawskiej przy posesji nr 5 (dziatka ewidencyjna nr

II2|I2 w obrgbie 8-36) w N,odzi, wymienionych w Tabeli nr 3, bgd4cych we wladaniu
strony.

Tabela 3 - Wykaz d chowania

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych

Urzgdu Miasta Lodzi wplyn4l wniosek Zarz4du Zielent Miejskiej w tr-odzi o wydanie

zezwolenia na usunigcie 4 szt. drzew, rosn4cych na terenie pasa drogowego ul. Kujawskiej
przy posesji nr 5 (dzialka ewidencyjna nr 1 l2ll2 w obrqbie 8-36) w tr odz\. W uzasadnieniu
podano, 2ebrzoza jest sucha, a klony zamieraj4 oraz posiadaj4 pr6chniej4ce ubytki pnia.

PodstawE materialnoprawn4 rozpatrzenia przedmiotowej sprauy stanowi4 przepisy

zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jest zasada,

ze usunigcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moze nast4pic po uzyskaniu

zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgod4 wlaSciciela

nieruchomoSci, wlaSciciela urz1dzen, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dma 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity w Dz. U. z 20Il r. poz. 459 z p62n. zm.) - jeheli
drzewo, bEdLk:rzew zagralaj4tymurz4dzeniom. W my5l art. 83a ust.l 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 przypadku gdy
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rzew oo za

Lp.
Nr

inwent
Gatunek

Obw6d pnia
drzewa [cml

P rzy czyna usunigcia d rzew

2
Klon

zwyczajny
t42

Drzewa s4 w dobrym stanie zdrowotnym,
na pniach przy podstawie widoczne s4 Slady

mechanicznych uszkodzeri korowiny (s4 one jednak

2 3
Klon

zwyczajny
129

zao LLzlILo le ), ouKI y t9 uI I wlru J ss L rr r9 Lt ri4v Lt I Lv PUPv[i1u
jednak nie stwierdzono na nim Sladow pr6chnienia.

Korony drzew s4 zywe, bez oznakzamierania. Ziemia
wok6l pniabez obiaw6w wynoszenia.



zezwolenie dotyczy drzewalub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytkow
- wojew6dzki konserwator zabytk6w.

W przedmiotowej sprawie wniosek zlo|ylwladaj1cy ww. nieruchomoSci4, Dzialkanie
nalezy do katalogu nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarlo obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re winno zawierac: imig, nazwisko, adres,
lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urz4dien,o kt6rych mowa
w art, 49$ I Kodeksu c1'wilnego, zgodE wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymag ana, nazwg
gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cm,
aw przypadku gdy na tej wysoko6ci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego ztychpni,
b) nie posiada wyra2nie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej-korony
drzewa. WielkoSi powierzchni, z kt6rej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyczynQ, termin
zamrerzonego usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniEcie wynika z celu
zwrqzanego z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonany przez
projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane p.oj"t t zagospodarowania
dzialki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie
z ustaw4 z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce us1-tuowanie drzewaw odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych istniej4cych "lub
projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzeh zastEpczych, stanowi4cych
kompensacjg przyrodnicz4 za usuwane drzewa lub krzewy lub projeki prLesadzenia drzewalub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqd| proJ"n" zagospodarowania
nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach alto postano*]enie w sprawie
uzgodnienia warunk6w rcalizacji przedsigwzigcia w zakresie oddziaiywania na obszar Natura
2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na czynnoSci podlegaj4ce zakazom
okreSlonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 70 orazw art. 52 ust. I pkt 1 ,3,7,8,72,13,is lezeli zostalo
wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlozonq dokumentacj+ w mysl art. 50 $ I ustawy Kpa
\ryYznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzgdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, zweryfikowano dostgpnoSi miejsc do
nasadzeri zamiennych oraz okre6lono cechy usuwanych drzew - ich warlo)i" prtyroinj"za,,
w tym tozmiar dtzew, funkcjg jak4 pelni4 w ekosystemie, wartoSi kulturow4, walory
kraj obrazowe i lokalizacj g.

W terenie stwierdzono,2e drzewazff inwentaryzacyjnymi 1 i 4 s4 w zlym stanie
fitosanitarnym oraz w chwili obecnej stanowi4 zagroaenie bezpteczehstwa ludzi, mienia oraz
ruchu drogowego. Drzewo z nr inw. 1 jest obumarle i nie rokuje szans na dalszy prawidlowy
rozwoj natomiast drzewo z nr inw. 4 roSnie w odlegloSci 0,5m od skrajni
ul' Kujawskiej, statyka drzewa jest zaburzona (pieri jest pochylony * strong ulicy), po stronie
przeciwnej do nachylenia widoczna jest naruszona gleba, przy podstawie pnia or2 u nasady
korony widoczne s4 pr6chniej4ce ubytki wglgbne. W koronie drzewawidoczny jest susz oraz
Slady po odlamanych konarach, spadaj4ce suche galgzie stanowi4 zagrokenie dla os6b oraz
pojazd6w poruszaj4cych sig po ww. terenie. Rozpoznaj4c sprawf i oceniaj4c zasadnoSi
ptzedlozonego wniosku, udzielono zezwolenia na usuni Ecie 2 sit, drzew wszczegolnionych
w punkcie 1 sentencji decyzji.

Zasadq jest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniEcie drzew lub
krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwoleniana usunigcie drzew
lub krzew6w. .Iakkohviek tresi art. 86 ust. 1 uoop zakla.d,awyjatki i tak nie naiczasig oplat za
usunigcie: ,,1) drzew lub krzew6w, na ktdrych usunigcie nie jest wymagane zezwolenie,.
2) drzew lub krzew6w' na ktdrych usunigcie osoba fizyczna uzyskala zezwotenie na cele
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nienuiqzane z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej; 3) drzew lub lrrzew1w, jezeli
ustinigcie jest zwiqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcych na terenie nieruchomolci
wpisanej do rejestru zabytk6w; 4) drzew lub lcrzew6w, kt6re zagrahajq bezpieczenstwu ludzi
lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o ktirych
mowa w art, 49 $ I Kodeksu cywilnego; 5) drzew lub krzewdw, ktdre zagraZajq
bezpieczenstwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu ieglugi; 6) drzew lub
lcrzew|w w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych lub linii kolejowych; 7) drzew, kt1rych
obw6d pnia mierzony na wysokoici I 30 cm nie przekracza; a) 7 5 cm - w przypadku topoli,
wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 50 cm - w przypadku pozostalych gatunkdw drzew -
w celu przywr6cenia gruntdw nieuzytkowanych do uzytkowania rolniczego lub do innego

u2ytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, okrellonym w' miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu; 8) krzewow, kt1rych wiek nie przelcracza 25 lat, w celu przywr6cenia gruntdw
nieu|ytkowanych do uzytkowania rolniczego lub do innego u2ytkowania zgodnego

z przeznaczeniem terenLt, olcreilonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;9) drzew lub
krzewow w zwiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub krzewdw na terenach zieleni,'

I0) drzew lub ltzewow, ktore obumarly lub nie rokujq szansy na prze2ycie, z przyczyn

niezale2nych od posiadacza nieruchomoici; 11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na

wysokoici I30 cm wynoszqcym powy2ej 100 cm, nienalezqcych do gatunkow rodzimych, je2eli
zostanq zastqpione w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewqmi innych gatunk6w;

12) drzew lub krzew6w, jezeli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb1w
objgtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych, 13) drzew lub krzew6w
z grobli stawdw rybnych; l4) drzew lub lvzewow, jeZeli usunigcie jest nuiqzane z regulacjq
i utrzymaniem koryt ciekow naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzeit wodnych

slu2qcych ksztaltowaniu zasob|w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zalvesie

niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzen; 15) drzew lub krzew6w usuwanych
z terenu poligon|w lub placfw twiczen, sluzqcych obronnoici panstwa. 2. W przypadkach,

o kt6rych mowa w ust. 1, jezeli wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu zostalo

uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania riasadzen zastgpczych,

a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowaly zywotnoici po 3 latach od
dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
nasadzen zastgpczych, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn zaleinych od posiadacza
nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu
naHada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nctsadzen zctstgpczych. Przepisy
art. 83c ust, 4 oraz a/t. 83d ust, 2 i 4 stosuje sig odpowiednio. 3. W przypadku niewykonania
nasadzen zastgpczych, o kt6rych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunigcie drzewa
lub hrzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji"

" W przedmiotowej sprawie mamy do czynieniazv,ryjEtkiemzwrqzanymz zaistnieniem,
trzech przestranek po pierwsze, drzewa wskazane do usuniEcia stanowi4 zagrozenre

bezpieczenstwa os6b i mienia w istniej4cych obiektach budowlanych, po drugie s4 obumarle
lub zamieraj4ce i nie rokuj4 szansy na przezycie, po ffzecie stanowi4 zagrozenie
bezpteczehstwa ruchu drogowego. Wobec pov,ry2szego zezwolenia na usunigcie ww, drzew
udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, zgodnie z art, 86 ust. 1 pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody cy't.: ,,art. 86 ust. l. Nie nalicza sig oplat za

usunigcie: pkt 4) drzew lub krzew6w, kt6re zagraLajq bezpieczeitstwu ludzi lub mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeh, o ktdrych mowa
w art.49 S1 Kodeksu cyuvilnego; pkt 5) drzew lub lrrzew6w, kt6re zagra2ajq bezpieczenstwu
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ruchu drogowego lub kolejowego albo
kt6re obumarly lub nie rokujq szansy
nieruchomoici. "

bezpieczensfwa Leglugi; pkt l0) drzew lub krzew6w,
na prze?ycie, z przyczyn niezale2nych od posiadacza

Jednocze6nie, bior4c pod uwagg art. 83c ust. 3 i art, 83d ust. 2 ustawy o ochronie
przyrody, cytJ. ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie zezttolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu moie
byc uzale2nione od olcreilenia przez organ nasadzen zastgpczych lub przesadzenia tego
drzewa lub krzewu. Art. 83d ust. 2. W przypadku uzaleziienia wydoiia zezwolenia na
usunigcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzeit zastgpczych, zezwolenie to olcreila
dodatkowo" l) mieisce nasadzen; 2) liczbg drzew lub wleiioi| powierzchni krzew6w; 3)
minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub minimalny wiek lvzew6w; 4) gatunek
lub odmiang drzew lub krzew6w; 5) termin wykonania nasadzeri; 6) termin zlozenia
informacji 0 wykonaniu nasadzen", zezwolenie na usuni Ecie 2 szt. drzew zostalo uzaleznione
od spelnienia warunk6w, okreslonych w punkcie 2 sentencji d.ecyzji, w terminie okreSlonym
w podpunkcie 2) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubyku w ekosystemie
miasta. W interesie Strony le|y, by zakupiony material nasadzeniowy byt jak najlepszej
iakoSci otaz zostal objqty pracami pielggnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanie wegetacji.

' w dniu ogl{dzin tereno}\rych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzew
wnioskowanych do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. g3c ust.
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrodyf c14.: "Organ wlcticiwy do wydania
zezwolenia n(l usunigcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin
v' zalcresie wystgpowania w ich obrgbie gatunkow chronionych".'

W pkt 5 sentencji decyzji nie wydano zgody na usunigcie 2 szt. klon6w zvnryczajnychz nr inwentaryzacyjnymi 2 i 3, kt6re stanowi4 zielen towarzysz4c4 oraz czgsciowo
pochodz4c4 z sukcesji naturalnej, jest to drzewostan zdrowy, 

'biz 
oznak chor6b

i zamierani a. Drzewa te wzbogacajq rohnorodnoSc biologiczn4 Srodowiska, poprawiaj4 jakoSi
powietrza i zmniejszaj4 jego temperaturg, s4 one w dobrym stanie zdrowotnym. Statyka
drzew jest zachowana, stabilnoSi systemu korzeniowego nie wzbudza podejrzen. Nie
zaobserwowano oznak chor6b grzybowych. Na pniach przy podstawie widoczne s4 Slady
mechanicznych uszkodzen korowiny (s4 one jednak zabliinione), odkry.te drewno jest
nieznacznie popgkane jednak nie stwierdzono na nim Slad6w pr6chnienia. Korony drzew s4
Zywe, bez oznak zamretania. Ziemia wok6l pmabez objaw6w wynoszeni a. Drzewastanowi4
cenny egzemplarz szaty roSlinnej w ekosyster ie Miasta, usunigcie ich wyr,volaloby zmianyw Srodowisku przytodmczym, kt6rego nasadzenia zastgpcze nie fylyby w stanil
zrekompensowai. Za zachowaniem drzew przemawia aspeki ochro.ry p.ry.ody rozumianejjako ochrona zieleni"w miastach. W ramach wykonywania obowi4zku^ochrony skladnik6w
przyrody, w tym zieleni w miastach organ ma prawo rLznac, ze wnioskowane drzewa nie
kwalifikuj4 sig do usunigcia' ochrona przyrody w rozumieniu ustawy polega na zachowaniu,
zr6wnowaaonym uZy'tkowaniu oraz odnawianiu zasob6w, twor6w i sktadnik6w przyrody,
w tym zieleni w miastach i wsiach orazzadrzewieri (art. 2 ust. I pkt 8 i 9 ustawy).

Ponadto w celu wyeliminowania ewentualnych zagroze| spowodowanych
wystgpowaniem suchych galEzi, zaleca siE wykonanie zabieg6w sanitarno-pi.lggnacyjnych
zgodnie z zapisami art. 87a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody cyt;,,ust, l) Prace ziemne oraz inne prace wykonywane rgcznre,z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego tub urzqdzen technicznyci, wykonyianew obrgbie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w oirgbre korzeni lub pgd6w lcrzewu,
przeprowadza sig w spos6b najmniej szkodzqcy drzewom lub krzewom. ust. 2) prace
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w obrgbie korony drzewa nie mogq prowadzit do usunigcia galgzi w wymiarze
przelcraczajqcym 30o% korony, kt6ra rozwingla sig w calym olcresie rozwoju drzewa, chyba 2e

majq na celu: 1) usunigcie galgzi obumarlych lub nadlamanych; 2) utrzymywanie
u/brmowanego ksztaltu korony drzewa; 3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu
przywr1ceniu statyki drzewa. "

Bior4c ponizsze pod uwagE orzeczonojak w sentencji.

" Przed.przyst4pieniem do usunigcia drzew objEtych niniejszym zezwoleniem, prosimy
o zapoznanie sig z informacj4 dodatkow4 w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwierz4I,
zawartqw zal4czntku nr 2 do decyzji.

Zgodnie z tre5ci4 art. 83a ust. 2a i 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt
niniejszej decyzji uznano zL 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 1 sentencji, wobec kt6rych

przewidziano zast4pienie ich innymi drzewami w punkcie 2 sentencji zezwolenia,

a posadzone drzewa nie zachowaly ZywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu
wskazanego w punkcie 2 sentencji lub przed uplywem tego termintl, z przyczyn zaleZnych

od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek
wykonania nasadzeh zastgpczych. W przypadku niewykonania nasadzeh zastgpczych

zgodnie z zezwoleniem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym

w administracji. Podstawa art.86 ust. 2 i 3 uoop.

2. Usunigcie drzew poza terminem okreslonym w punkcie 3 ppkt 1 sentencji potraktowane

zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop,

polegaj4cy na usunigciu drzew bez v'rymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawg do

wymierzenia administracyjnej kary pienig2nej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za

usunigcie drzew.
3. Nirriejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzew w terminie okreSlonym w pkt 3

ppkt 1 jej sentencji.
4. Zobowi1zanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony

Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr-odzi

o dokonaniu nowych nasadzen ma na celu umozliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.

5. Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew nie zwalnia z obowr1zku i odpowiedzialnoSci
karnej za nieprzestrzeganie zakazow i ograniczet'i wynikaj4cych z przepis6w og6lnych,
dol.ycz4cych ochrony przyrody i ocbrony zwrerz4t, w szczegolnoSci zakazu niszczenia
gniazd i schronief zwrerzqt objgtych ochron4 prawn4 oraz humanitarnego 'traktowania
zwrerzqt dzikich.
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od niniejszej decyzji prrysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawc"..gl 

Y N.odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi,
dzialaj4cego z upowaZnienia Prerydenta Miasta \,odzi,,w terminie 14 dni od daty jej
otrrymania.

Zalaczniki:
1. Szkic mapy zlokahzacjqdrzew do usunigcia.
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierz4t.

ni Miejskiej
2, ul. Konstantynowska g/10

2. ala

Zwolniono z oplafv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia l 6 ristopad a2006 r. o oplacie skarbowei (ednority tekst
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D2. U. 22017 r po2, 624, 1273, 1529, 1543, 1566).


