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DECYZJA ZZI633118

D'zialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
itdtrritristracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1257) w zwiqzku z afi. g3 ust. 1, art. g3a
rrst' l.2a.4i 6 art.83cus1. 1,3i4,afi.83dust. Ii2,afi.86ust. Lpkt5 i l0ustawy zdnia16
I'wietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz.rJ. zZO|S t. poz. 142, i0,650) po
ro'zparrzeriu wniosk6w ZarzqduZielemMiejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10

1. Ztzwoli(. Zarz4dowi Zieleni Miejskiej z siedzibq przy uhcy Konstantynowskiej g/10 na
r-rstrtrigcie 26 sztuk drzew, wymienionych w tabeli nr 7, znajduj4cych rig tru terenie pasa
dlogowego ul. Pabianickiej w Lodzi, bez pobranra oplaty ztego tytulu.
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Lipa drobnolistna 118 cm

Drzewo zamierai nie rokuje szans na
dalszy prawidlowy rozwoj. Na pniu

obecne owocniki grzybow oraz ubytki
w miejscach po odcigtych konarach.

Drzewo stw arza zagr o2enie
bezpieczehstwa ruchu dr.ogowego.

Lipa drobnolistna 110cm

Drzewo zamieta i nie rokuje szans na
dalszy prawidlowy rozwoj. Na pniu

obecne owocniki grzybow oruz
ubytek kominowy. Drzewo stwarza
zagr o Zeni e b ezpie czenstwa ruchu

drogowego.
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ul. Pabianicka naprzeciwko nr 232 (dziaLka ewidencyjna Il74 w obrgbie G-40)

4 Lipa drobnolistna 120 cm

Drzewo zamrera i nie rokuje szar'ls rla

dalszy prawidlowy rozw6j. Posiada
drobne prochniej4ce ubytki, w tyrn
jeden przy podstawie pnia. Drzewo
stw ar za zagt o Zeme b ezpiec ze ristwa

ruchu drogowego

ul. Pabianicka naprzeciwko nr 210-214 (dzialka ewidencyjna ll74 w obrgbie G-40)

5 Lioa drobnolistna 105 crn

Drzewo zamiera i nie rokuje szans n.I

dalszy prawidlowy rozw6j. Posiada
wypigtrzony system korzeniou,y.

Drzewo stanowi zagto'Zeme

bezpteczenstwa ruchu dro gowe go.

6 Lipa dlobnolistna II2 cm

Drzewo zamrera i nie lol<u.ie szans nfi

dalszy prawidlowy rozw6j. Na pr-ritr

widoczne odkryte drewno. Drzewo
slw at za zagt o lente b e zp i ec zeti stwa

ruchu drogowego.

7 Lioa drobnolistna 110cm

Drzewo zamrera i nie tokuje szans nil
dalszy prawidlowy rozw6j. Na pnir-t

widoczny niewielki ubytek wglgbuy.
Drzervo stwarza zagt'ozett ie

bezpteczenstwa ruchu dro gow e go.

ul. Pabianicka naprzeciwko nr 186,{ - 190 (dziatka ewidencyjna Il74 w obrgbie G-40)

8 Lipa drobnolistna 114cm

Drzewo obumarlo i nie lokuje szans

na wznowienie wegetacji. Dlzewo
stw at za zagr oleme b e zpi e czef strva

ruchu drogowego.

9 Lipa drobnolistna Il2 cm

Drzewo zamreta i nie rokuje szzlns nil
dalszy prawidlowy rozw6j. Na pniu

widocz;ne odkryte drewno oraz
ubytek. t)rzewo stwarza z,agro|enie
bezpteczenstwa ruchu dro gowe go.

10 Lipa drobnolistna 83 cm

Drzewo obumarlo i nie rokLrje szans

na wznowienie wegetacji. Dlzewo
stw ar za zagr o Zeme b e zp i e c z e ri stwa

ruchu drogowego.

11 Lipa drobnolistna 84 cm

Drzewo zarnierai nie rokuje szarls na

dalsz4 prawidlowq wegetacjg. Nr pniLr

widoczne owocniki grzybow oraz

odkryte drewno. Drzewo stwarza
zagr ozente b ezpteczenstwa r u c h u

drogowego.
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1aIZ Lipa drobnolistna 108 cm

Drzewo obumarlo i nie rokuje szans
na wznowienie wegetacji. Drzewo
stw atza zagr o Zente b ezpieczef stwa

ruchu drogowego.

1aIJ Lipa drobnolistna 115 cm

Drzewo obumarlo i nie rokuje szans
na wznowienie wegetacji. Drzewo
stw ar za zagr oleme bezpieczeristwa

ruchu drogowego.

14 Lipa drobnolistna
90 cm

(we wniosku 1i9 cm)

Drzewo obumarlo i nie rokuje szans
na wznowienie wegetacji. Drzewo
stw ar za zagr o Zente b ezpie czenstw a

ruchu drogowego.

l5 Lipa drobnolistna 98 cm

Drzewo obumarlo i nie rokuje szans
na wznowienie wegetacji. Drzewo
stw ar za zagr o iente b e zpie c zehstw a

ruchu drogowego.

16 Lipa drobnolistna 97 cm

Drzewo obumarlo i nie rokuje szans
na wznowienie wegetacji, Drzewo
stw at za zagr o 2ente b e zpte czehstw a

ruchu drogowego.

11 Lipa drobnolistna 78 cm

Drzewo zamrera i nie rokuje szans na
dalszy prawidlowy rozwoj. Na pniu
obecne owocniki grzybow. Drzewo
stw arza zagr o2eme b ezp i eczefi stwa

ruchu drogowego.

ul. Pabianicka naprzeciwko nr L82(dzialka ewidencyjna Il74 w obrgbie G-40)

l8 Lina drobnolistna 88 cm

ul. Pabianicka naprzeciwko r 132 (dzialka ewidenc 'jna II4l77 w obrgbie G-24)

19 Lipa drobnolistna I22 cm

Drzewo zamrera i nie rokuje szans na
dalszy prawidlowy rozwoj. Drzewo
stw atza zagt o Zent e b ezpi e czef, stwa

ruchu drogowego.

ul. Pabianicka naprzeciwko nr 146 (dziaLka ewidencyjna II4l17 w obrgbie G-24)

20 Lipa drobnolistna 168 cm

Drzewo zamrera i nie rokuje szans na
dalszy prawidlowy rozw6j. Posiada
ubytki w miejscach po odcigtych

konarach. Stw arza zagr o Lenie
b ezpie czehstwa ruchu dro gowe go.
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ul. Pabianicka naprzeciwko nr 108 (dziaLka ewidencyjna II4l72 w obrgbie G-24)

2I Lipa drobnolistna 118 cm

Drzewo obumarlo i nie roku.ie szar-rs

na wznowienie wegetac.ii. Stwarza
zagr oLenie b ezpte czehstwa ruch u

drogowego.

ul. Pabianicka przy skrzy2owaniu z ul. Starorudzk4
(dzialka ewidencyjnallT4 w oblgbie G-40)

22 Lipa drobnolistna 83 cm

Drzewo obumarlo i nie lokuje szans
na wznowienie wegetacji. Na pniu
obecne owocniki grzyb6w. Drzewo
slw at za z,agt o Zeme b e zp i eczef stw a

ruchu drogowego.

ul. Pabianicka naprzeciwko nr 774 (dzialka ewidencyjnall4lTT w obrgbie G-24)

aa
LJ Lipa drobnolistna 99 cm

Drzewo obumarlo i nie rokuie szans
na wznowienie wegetac.ii. Na pniLr

widoczne owocniki grzyb6w. Drzer,vo
stw ar za zagr olenie b ez p ie c zeristwa

ruchu drogowego.

24 Lipa drobnolistna 86 cm

Drzewo obumarlo i nie rokuje szans

na wznowienie wegetacji. Na pniu
widoczne owocniki grzyb6w. Drzeu,r.r

stw arza z:agr ohente b ezp i e c ze ri stu'a
r:uchu drogowego.

ul. Pabianicka naprzeciwko nr 156/L58 (dzialka ewidencyjnall4lTT w obrgbie G-24)

25 Lipa drobnolistna 108 cm

Drzewo c,bumarlo i nie rokuje szar-rs

na wznowienie wegetacji. Na pniu
obecne pgknigcie oraz owocniki

grzybow. Drzewo stwarza zaglozeu ic
bezpiecz.enstwa ruchu dro gowe go.

ul. Pabianicka przy skrzyZowaniu z ul. tr ukow4
(dzialka ewidencyj n a | | 4 I 7 2 w obrgbie G-24)

26 Lipa drobnolistna 114 cm

Drzewo obumarlo i nie rokuje szans

na wznowienie wegetacji. Na pniu
widoczne owocniki grzybow oruz

odkryte drewno. Systen korzeniou,)'
wypigtrzony. Drzewo stwalza

zagr oZenie b ezpteczenstw a ru c hu
dlogowego.

Usytuowanie drzew objgtych zezwoleniem okre6lone zostalo w zatqczniku nr: 1 do
decyzji, stanowi4cym rysunek z naniesionqlokalizacja, drzew do usunigcia,
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l'abela nr 2.

2,. UznleLni( wydanie zezwolenra na usunigcie drzew wymienionych w punkcie 1 od
zast4pienia ich nowymi sadzonkami drzew w lqcznej iloSci 26 sztuk jak w tabeli nr 2.

Nowe nasadzenia w postaci 2I szt. Sliwy wiSniowej nalezy wykonai na dzialkach
ewidencyjnych o numelach 41168, 41169, 41167, 41I57 w obrgbie G-10, zgodnie
z zal4cznikiem do decyzji, natomiast pozostale 5 szt. drzew liSciastych nale|y wykona6 na
lerenaclr bgd4cych w zasobach Miasta pozostaj1cych w administrowaniu Zaru4du Zieleni
Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j nowych sadzonek. planowane
rrriejsce nasadzef nie moze kolidowad z istniej4c1 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3. Ustalid nastgpuj4ce, koftcowe i nieprzekraczalne terminy rcalizacji zezwolenia:
a) termin usunigcia drzew wymienionych w punkcie 1 - do 30 czerwca Z0l9r.:
b) termin wprowadzenia nasadzeh zastgpczych (posadzenia nowych drzew), o kt6rych

mowa w punkcie 2 sentencji - do 3l patdziernika2}lgr.,
Zmiana terminu usunigcia drzew mo2e nast4pii jedynie na wniosek strony w decyzji -
zezwoleniu zmieniaj4cym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmiutg przed,
uptywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

'{. Zobowi4zad wnioskodawcg Zarz4d Zieleni Miejskiej z . siedzib4 przy ulicy
I(onstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowisica i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi o wykonaniu nasadzeri
zastEpczych, o kt6rych mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od dafy ich wykonania.
Do powiadomienia nale|y dolqczyc mapg zlokahzacj4 posadzonych zamiennie drzew.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
zarzqdu zieleni Miejskiej z siedzlb4 przy ulicy Konstantynowskiej
zezwolenta na usunigcie lqcznie 26 sztuk drzew mieszczqcych sig na
ul. Pabianickiej w Lodzi (dziaNka ewidencyjna nr U74 w obrgbie

G-40 oraz dzialki ewidencyjne nr 1 14177 , II4l72 w obrgbie G-24). W uzasadnieniu wniosku
podatro, i2 ww. drzewa silnie zamieraj4 lub s4 suche, czgsc z nich posiad a znaczne owocniki
grzyb6w' Do wniosku Strona dolqczyla mapy z lokalizacja, drzew do usuniec ia oraz
r-Lasadzeniami zamiennymi.

Podstawg materialnoprawn4 rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
z'awatte w tozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jest zas-ad,i,
ze usunigcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci moze nast4pid po uzyskaniu
z'ezwolenra wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za igodq wlaSciciela
rrieruclromoSci, wlaSciciela urzqdzeri, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy i dniu23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. rJ. z 2018r. poz. 1025) - jezeli drzewo, bqd7
lirzew zagra2aj4 tym urzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.l uoop. zezwolenie na usuniecie
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drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo
prezydent miasta w formie decyzji administracyjnej, a w ptzypadku gdy zezwolenie dotyczl'
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestm zabytk6w wojew6dzl,.i
konserwator zabytk6w.

Zgodnie z aft.83a ust. 2 i 4 uoop. cyt: ,,2 Zezwolenie na usunigcie dtzev,a 14, pcr.sie

drogowym drogi publicznej, z wylqczeniem obcych gatunk6w topoli, wydaie s'ig po
uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony irodowiska; 4 ot/gan wlaici.vv)t clo urycluniu
zezwolenia niezwlocznie przekazuje do uzgodnienia proiekt zezwolenia u,rctz z alclnnti spt'at')'.
ut tym dokumentacjg fotograficznq drzewa lub krzewu".

W artykule 83b ust. 1 uoop. za'warto obligatoryjne elernenty wniosku o rvydar.rie

zezwolenia na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawterac'. imig, nazwisko. adres.

lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wtadania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urz4dzeh, o kt6rych rrowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest w1,6ng211o.

nazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cni.
a w przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego z rych
pni, b) nie posiada wyraLnie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponize.j

korony drzewa. WielkoS6 powierzchni, zktorej zostanie usunigty ktzew, miejsce, ptzyczyllQ.
termin zamietzonego usunigcia drzewa lub krzewu otaz wskaz:anie czy usunigcie wynika
z celu zwiqzanego zprowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonar.ry
przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane proiel;t
zagospodarowania dziaLki lub terenu w przypadku realizacji inrvestycji, dla kt6lei jest on

wymagany zgodnie z ustaw1 z dnia 7 lipca I994r. - Prawo budowlane okreSla.i4ce

usytuowanre drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlar-rych

istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzef zastgpczycl.r.

stanowi4cych kornpensacjg przyrodniczq za usuwane drzewa lub krzewy lLrb pro.ielil

przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy b4dz projelttr.r

zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo

postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizaqi przedsiEwziEcia w zakt'esie

oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na

czynnoSci podlegaj4ce zakazom okreslonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 r l0 oraz w alt. 52 ust. I

pkt. 1,3,7,8,12,13,15 jezeli zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlo2onqdokumentacj4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierclzono
brak6w formalnych w pizedlolonych wnioskach, wobec czego * -ySl art. 50 $ 1 ustar,i'1, f(pn
wyznaezono oglgdziny w terenie celem przeprowadzema czynnoSci urzgdowych. W tral<cie

trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanych drzew -
ich wartoSi przyrodnicz4, w tym rozmiar drzew, funkcjg jak4 pelni4 w ekosystemie, wartoSc
kulturow4, walory krajobrazowe i lokalizacjg. W terenie stwierdzono, 2e czg6c drzer,v

obumarla i nie rokuj4 szans na wznowienie wegetacji natomiast czgSi zamiera i nie rokuje
szans na dalszy prawidlowy rozw6j. Na pniach niekt6rych drzew obecne s4 owocr-rilii
grzybow oraz niewielkie ubytki w miejscach po odcigtych konarach a takhe fi'agnentl'
odkrytego drewna. Wszystkie drzewa wnioskowane do usunigcia sQ w 21y11 stanie
fitosanitarnym i stanowi1 zagrolenie dla bezpreczenstwa ruchu drogowego. Wnioskowane dcr

usunigcia drzewanie posiadaj4 wartoSci kulturowych, jedynie niewielk4 wartoSi przyrodr-riczzl

i krajobrazow4. Na t4 okolicznoS6 sporz4dzono protok6t oglgdzin.

Rozpoznal4c sprawg i oceniaj4c zasadnoSd przedLohonych wniosk6w, udzielono
zezwolenra na usunigcie 26 sztuk drzew, gatunku lipa drobnolistna, Wszczegolnionych
wpunkcie 1 sentencji decyzji.
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ZasadEjest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
Ittore nalicza r pobrera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub
krzew6w. .Takkolwiek treSd art. 86 ust. 1 uoop zaI<Nada wyjatki i tak nie nalicza sig oplat za
r-rsurrigcie :

."1) clrzett, lub krzewdw, na kt1rych usunigcie nie jest wymagane zezwolenie;
3) clrzev' lub krzew6w, jezeli usunigcie jest zwiqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcych
ttu lerenie nierucllomoici wpisanej do rejestru zabytk6w; 4) drzew lub krzewdw, kt6re
:trgrtrzcrfcl bezpieczeitstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych tub
funkcf onov,uniu tu'zqdzen, o kt1rych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego,. 5) drzew lub
krzevrrht,, kt6re zagra2ajq bezpieczefistwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
hezpieczefishuu zeglugi; 6) drzew lub krzew6w w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych lub
linii koleiou'ych; 7) drzew, ktdrych obwod pnia mierzony na wysokolci 130 cm nie
Ln'zekrucza: o) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nvyczajnego, klonu
ic.sionolis'tnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) B0 cm -tt pr44todkat pozostalych gatunkdw drzew w celu pr4nvr6cenia grunt6w nieuzytkowanych
rlo u21tllrcvt51n1(t innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym
tt' ntie.is'cott,ym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i z,ugrts:podarowania terenu; B) krzewu lub krzewdw rosnqcych w skupiskach, pokrywajqcych
gt'unl o pot'vierzchni do 50m2, w celu przywrdcenia gruntIw nieu2ytkowych do uzytkowania
innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie
zugrts:podarottunia przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
lerenu; 9) drzeut lub lczevt1w w zwiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub krzewdw na
lcrenctch zieleni; I0) drzew lub krzewdw, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy naprzezycie,
: pt':)'c-yn niezule2nych od posiudacza nieruchomoici; ll) ropoli o obwodzie pniamierzonym
t'tcr t'l)ts'oko{ci 130 cm wynoszqcym powyiej 100 cm, nienalezqcych do gatunk6w rodzimych,
iezeli zrts'fctncy zas'tqpione w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk6w,.
l2) clrzeu, lub krzev,6vt, jezeli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzybdw
ob.lglltch ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub krzew6w
: gt'ol.tli s'latvout rybnych; 14) drzew lub krzewow, je2eli usunigcie jest nviqzane z regulacjq
i ulr4tntaniem koryt ciekdw naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzefi wodnych
:luzqqtch ks'ztaltovtaniu zasob|w wodnych oraz ochronie przeciwpowoclziowej w zakresie
niczbgdnltnt do vDtkonania i utrzymania tych urzqdzeri; l5) drzew lub lvzew6w usuwanych
. terertu pol.igon6u, lub placfw twiczeri, sluzqcych obronnoici paristwa. 2. W przypadkach,
o ktrjrych tnowa w ust. 1, jezeli wydanie zenuolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu zostalo
uzcrleznione od przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu albo wykonania nasadzeri zastgpczych,
u przesudzone albo posadzone drzewo lub lcrzew nie zachowaly zywotnofici po 3 latach od
clniu uplylttu terminu vt,sk,azanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
rtcrs'aclzefi zas'tgpczych, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn zaleznych od posiadacza
nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu
nukluda pctnovtnie w droclze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeyi zastgpczych. przepisy
url. B3c ust.4 oraz art. B3dust.2 i 4 stosuje sig odpowiednio.3. Wprzypaclkuniewykonania
nu's'ctclzefi zas'tgpczych, o kt1rych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunigcie drzewa
Ith h'zetvu, s'tosuje sig przepisy o postgpowaniu egzekucylnym w administracji".

W plzedmiotowej sprawie mamy do czynienia z v'ryj4tkiem zwiqzanym z zaistnieniem,
clw6clr przeslanek po pierwsze, drzewa wskazane do usunigcia obumarly lub zamieraj4 i nie
roknj4 szans na wznowienie wegetacji lub dalszy prawidlowy rozwoj, po drugie ze wzglgdu
na s\ /6., stan zdrowotny stanowrq zagroilenie bezpieczefstwa ruchu drogowego. Wobec
powyZszego zezwolenia na usunigcie drzew udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu,
zgodnie zart.86 ust. 1 pkt. 5 i 10 ustawy zdma 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyt.:
-.arl 86 at.s't. I. Nie nalicza sig oplat zausunigcie; pkt. 5) drzew lub krzew6w, kt6re tagraiaiq
bezpieczefish'vtt ruchu drog'owego lub kolejowego albo bezpieczenstwu Zeglugi,-pkt. lO arri*
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lub krzew6w, kt6re obumarly lub nie rokujq szans na przezycie, z przyczyn niezaleznych od
po s iadacz a nieruchomo i ci. "

JednoczeSnie, bior4c pod uwagg fakt,iz usuwane drzewa posiadaly wartoSi przyrodnicza,
r krajobrazowq oraz maj4c na uwadze potrzebg odnawiania zasob6w skladnik6w przyr'od1.
w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust.2 ustawy o ochronie przyrody, cyi-'.,,art. 83 c u,s'l. 3.

Wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub ltrzewu moze byt uzaleinione od olcreilcnicr
przez organ nasadzeft zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzey,at. Art. B3d us'|. 2
W przypadku uzaleznienia wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub h'zeyvu od tvl,konunict
n(tsadzeli zastgpczych, zenuolenie to okreila dodatkowo: 1) miejsce nasadzefi; 2) liczbg ,lt':au'
lub wielkoit powierzchni krzew6w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wys'okoici 100 ctn
lub minintalny wiek krzewdw; 4) gatunek lub odmiang drzew lub krzey,6v,; 5) termin
wykonania nasadzeli; 6) termin zlozenia informacji o wykonaniu nasadzen", zezwolenie na

usuniEcie drzew zostalo uzalelnione od spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkcie 2

sentencji decyzjr, w terminie okreSlonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celLr

zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta. W interesie litrony leLy, by zakupior.r,v

material nasadzeniowy byl jak najlepszej jakoSci oraz zostal objgty pracami pielEgnacy.lnynri
gwarantnj 4 cymi utrzymanie wegetacj i.

Zgodnie ztreici4 art. 83a ust.2a i 3 ustawy o ochronie przyrody, plojekt niniejszej decyz.ji
uzgodniony zostal przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w L,odzi
postanowie niem z dnra 12.07 .20 1 8, znak: WPN .660 .93 0 .20 1 8.L S i).

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzew
wnioskowanych do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c r"rsl.

1 ustawy z dnra 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaSciv,lt 616 y;ydcrnicr

zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokontLje oglgdzitt
w zalrresie wystgpowania w ich obrgbie gatunk1w chronionych".

Bior4c powyZsze pod uwagg orzeczonojakw sentencji.

Pouczenie:

1. W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie
przewrdziano zast4pienie ich nowymi drzewami

nr 1 sentencji decyzji, wobec kt6rygh
w punkcie 2 sentencji zezwolenia.

2.

a posadzone drzewa nie zachowajE ZywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminur
wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencji lub przed uplywem tego terrnin:u. z przyczyt\
zaleznych od posiadacza nieruchomoSci, nalohony zostanie ponownie w drodze decyz.ji
obowi4zek wykonania nasadzen zastgpczych. W przypadku niewykonania nasadzefi
zastgpczych zgodnie z zezwoleniern, bgd4 mraly zastosowanie przepisy o postgpowanir-r
egzekucyjnym w administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.
Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt a sentencji decyz-ji
potraktowane zostanie jako delikt administlacyjny, o ktorym mowa w art. 88 ust. 1 pkt I

uoop, polegaj4cy na usunigciu drzewa bez wymaganego zezwolenia. stanowi4cy podstar.r,g

do wymierzenia administracyjnej kary pienigznej w wysokoSci dwuktotnej oplary za
usunigcie drzew.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzew w terminie okreslon),nr
wpkt. 3 ppkt a sentencji decyzji.
Tobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony'
Srodowiska i Rolnictwa w Deparlamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta l-odzi
o dokonaniu nowych nasadzef ma na celu umoZliwienie stwierdzenia, ze strona wl,petnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.
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6.

5. Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew nie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialnoSci
karnej za rieprzestrzegame zakazow i ograniczeri wynikaj4cych z ptr.pis6* og6lnych,
dotyczqcych ochrony przyrody i ochrony zwierz4t, w szczegolnoSci ,ik*u niszcz.enia
gniazd i schronieri zwierzqt objgtych ochron4 prawn? oraz humanitarnego traktowania
zwterzqt dzikich.
Od niniejszei decyzii przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawcr..gg I tr'odzi, wniesione za po5rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnicfwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi,
dzialaj4cego z upowaZnienia Prezydenta Miasta tr odzi,w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Zalacznild:
I . Mapy z przybli2on4lokalizacj4 drzew do usunigcia oraznasadzeniami zamiennymi.

ieleni Miejskiej w l,odzi
94- 303 LodL, uI. Konstantynowska 8i l0

2. ala

Do wiadomo5ci:
) . Zarzad Dr'6g i Tlansportu

90-441 Lod2, ul. Piotrkowska 173

Zttphiqro z onlatv sUrnowel
l:'odstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.tJ.22006 r. Nr 225, poz. 1635).
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