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DECYZJA Nr ZZ/ 60/18

orzeka

L.P Nr na
rnapie Gatunek

Obw6cl pnia
drzewa na

rvysoko5ci 130 cm
[w cml

P rzy czy na usunigcia drzewa

Drzew a zamieruj qce, nie rokui e
szansy na dalszy prawidlor.r,v
r ozw oj ; posiada wypiptrzony

system korzeniowy; roSnie przy
torowisku tramwaj owym MpK.

3

Topola
mieszaniec

euroamerykariski
141cm

Lokalizac dtzew

Tabela nr l. Wykaz d

),uKa|zacJa c

niniejszej decyzji.

Tabela nr 2 rvyvkaz

Urz:1d Miasta Loclzi
I)eparta;nent S praw Spolecznych
W1,d7in1 9.1l.ony Srodowiska i Rolnictwa
Al Pilsudskiego 100
92-326L6dt

przedstawiona zostala 
o

2. LIzaIeLni( wydanie zezwolenia na usuniQcie 1 sztuki drzastqpieniagl no*v- nasadzeniem drzewa * portu"i i:XTlt}ffi1i:ffi?,"" 
w.pkt 1, od

Nowe nasadzenie nalezy wykonad na terenie pasa drogo*_._qo ul. Bratyslawskiej w tr odztilub nieruchomosci bpd4cej * *tuoun iu zarz[do zi.r*i M-iejskiej- l*'N,odri,w miejscu

L.p. Parametry nasadzenia: olwrid pnia w cm na wl,sokoSci
100 cm

8-12 cm



gwarantuj4cym prawidlowy rozwfi nowei sadzonki' Nowe nasadzenie nie moZe kolidowad z

istniej 4c4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4'

3.Ustali6 nastEpuj4ce, kofcowe i nieprzekraczalneterminy reahzacitzezwolenia"

a) termin usuniqcia drzewa,wymienionego w punkcie 1, ustala siQ do 30 kwietnia 2018r';

b) termin wprowadzenia nasadzenia zastqp czego, o kt6ry, mowa w punkcie 2, r'rstala siq

do kor[ca maia 2019 r.
zenia nasadzenia zastEpczego moze

Lodzi w decYzji - zezwolenitt

o zmianE Przed uPlYwem termittow

wymienionych w podpunktach a i b powyZej'

4. Zobowi4za( Larzqd zieleni Miejskiej w Lodzi do powiadomienia wydzialu ochrony

SroAo*ist u i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UrzEdu Miasta Lodzi

o dokonaniu nowego nasadzenia. informacje o nasadzeniu zamiennym wprowadzonym przez

Zarzqd Zieleni Miejskiej w t odzi naleiy przesyla(, do Wydzialu Ochrony Srodowiska

i Roinictwa w okresach p6hocznych, w terminach:

- do 15 lipca danego roku - w ptzypadku nasadzenia wykonanego w okresie od stycznia do

kofrca czerw ca danego roku,
- do 15 slycznianastgpnego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od 1 lipca

do 31 grudnia danego roku.

Do powiadomief, nale?y dolqczyc mapQ

wykonanego nasadzen i a.

lub szkic sytuacyjny z lokalizacj4 i inwentaryzacJE

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznyclr

w UMtr wplyn4l wniosek zarzqduzieleniMiejskiej, o wydanie pozwolenia na usuniqcie 4 sztuk

drzew z pasa drogowego ul. Bratyslawskiej w tr'odzi (dz. m l09l2l w obrqbie P-27) na

wysokoSci nieruchomogci nr 5B. W uzasadnLniu podano, 2e dtzewa s4 cyt:' "zamietaj4ce"'
Do wniosku dol4czono:

- inwentary zaci g dtzew ;

- mapQ r rurnu"tona lokalizacj 4 wnio skowanych dt zew do usuniEcia;

podstawq mate dmiotowej splawy stanowiq przepisy

zawarte w rozdzrale 4 art' 83 ust' 1 uoop' za'warlajest zasada'

2e usunigcie drzew lub moZe nastqpi6 po uzyskaniu zezwolenia

wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSc

urzqdzen, o ktorYch mowa w art' 49 $ 1

( Dz. U. 22017r. poz. 459, zp62n' zm.) -
W my6l art. 83a ust.l uoop. zezwolenie na usuni

wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo ptezydenl" miasta w formie decyzji

ud*inirt a.yjnej, a w przypadku gdy zezwolenie do,Iyczy dtzewa lub krzewu z tetentt

nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojewodzki konserwator zabytkow'

W artykule 83b ust. I uooP. zawafi

zezwoleniana usuniEcie drzewa iub krzew6w,

siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenie o posia

albo ofwiadczenie o posiadanym prawie wlas

Kodeksu cywilnego, ,godE wtaSciciela nieruchomoSci jesli jest wymagarra, rlazwQ gatunku drzewa

2
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Departament SPraw SPolecznYch
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a w V?ypadku gdy na tej
ni, b) nie posiada Wra4njekorony drzewa. WielkoSi

ermin z

dzialatnosci gospodarczei. '*rqrffiffflJ#;lfff
odpowiednie uprawnienia b
realizacji inwestycj i, dla
budowlane - okreslaiace
budowlanych istniej4cyc
zastppczy ch, stanowiqcych ko
przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w tbrmiezagospodarowania nieruchomosci. Decyziq o srodowiskpostanowienie w sprawie I
oddzialywania na obszar Nat 1t przedsiqwzipcia w zakresie
czynno6ci podlegaj4c e zakazo u do gatunk6w chronionych na
7,3,7,8,72,i3,15 je2elizostalo 1-4 i 10 orazw art.52 uri. i pkt

po zapoznaniu sip ze z
brak6w formalnych w przedlc , *iXl?:ltr$"f 

;ffifffi;
i urzpdowych. W i.ak.i.

cechy usuwanych drzew _ ich
lni4 w ekosystemie, wartoSc

. W wyniku oglgdzin tereno
Srodowiska i Rolnictwa, sto nr inwentaryzacyjnym 3 z
powyZsze
gatunk6w
zu I /t. 7,

ny Srodowiska w Lodzi
odniesieniu do gatunk

ienia zal
drzewa.

rony Sro

owanym usuniqciem 1 sztuki
erykariski wtaz z gniazdem
zi. D e cy zj a zo stali wydana

1. Bezpo6rednio przed. planow 
oglpdzin drz
zenia w obrp
noglyby byi

o wykorzystaniu niniejszego
p62niej niz do l5 maja)OtS.o

MajEc povrylsze na u:y9dze, postanowieniem z dnia 17.01.201gr.znak: DSS-osR-r.61 3r.1067 -2.2017 /2018.Mri p"d;,i;;;;eszone postppowanie.
Urzqd Miasta Lodzi

Spolecznych
odowiska i Rolnictwa

92-326L6di



Jednoczesnie maj4c na uwadze przeprowadzone

usunigcie I sztuki drzewa o n

euroamerykariski o obwodzie pnia 141

Przedmiotowe drzewo jest zamierajqc

wypiEtrzony system korzeniowy, roSnie przy toro

si oplaty za usunigcie drzewa lub krzew6w'

zezwolenia na usuniEcie drzew lub krzew6w'

i tak nie nal\cza sunigcie : "1)
drzew tub krzew6w, na kt,rych ie nie jest zezv'olenie ''

3) clrzew lub lcrzewdw, je2eli usuniqcie iest z - ,z odlowq i pielq vosnqcych na

terenie nieruchomoici ipisanej do reiestru 'u""[,'r/)rfi'[I/]],ri;:;n fri;;;:X::yt:

obw6d pnia mierzony no wysokoSci 130 cm

wierzb, kasztanowca nvyczajnego, klonu jesi

Przeznaczenient terentt'

lub decYzji o warunkoch

w zwigzku z zabiegami

2. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust' l,
krzewu zostalo uzaleLnione od przesadzenia

zastqpczych, a przesadzone albo posadzone

terminu *ikororugo w tym przesadzeni

lub przed uPlYwem tego n zale2nYch

wtalciwy do wydania zezwo drzev'a lub

ponownie w drodze decyzii obowiqzek zastqpczych' 83c ust' 1

oraz art. B3d ust. 2 i 4 stosuje si przypadku nasadzeit

zastqpczych, o kt6rych mowa w ust' 2, zgodnie na usuni tb h'zet'vt'L'

stosuie siq przepisy o postqpowaniu egzekucyinym w administracji" '

Urz4d Miasta Lodzi
Departament SPraw SPolecznYch

Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Al. Pitsudskiego 100
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W przedmiotowej sprawie maml do czynienia z wyj4tkiemprzeslanek po pierwsze, drzewo wskazane do usunipcia nie rorozwSj, po drugie 
.stanowi zagroLenie bezpieczenstwa ruchuzezw olenja na usunipc ie drze

1 pkt 5 i 10 ustawy z dnia 76

bezpieczefisfwu ruchu

ans na przezycie, z przyczyn ,rrrokynj:f 
r:;ri\!;"!::;:

Jednoczesnie, biorEc po 1 ,przedlolony przez Wnioskoda a nasadzert zastppczych oraz
usuwane drzewo posiada wart \pczych i uwzglpdniajqc fakt, i2
trst. 2 ustawy o octronie prrryr:, w mySl art' 83c ust. 3 i art. S:d
Irtb krzewu moze byt 

^ uzale t zezwolenia na usuniqcie drzewa
przesadzenia tego d.zewa lu
zenttolenia na usuniqcie clt"ze
okreila dodatkow-o. I) miejsce nasaclzey't, 2) ticzbq drzew luhminimalny obw6d p.nia drzewa na wysokoici 100 cm lub minimodmianq drzew lub krzew6w; 5) 

/

o yttkonanitt nasadzeri", zezwol
lcie

ubytku w.ekosystemie miasla. w interesieyl jak najlepszej jakoSci oru, .orti';-bjery
wegetacji.

Ponadto Prezydent Miasta tr-odzi dnia 29.r1.2017r.. yvdat decyzjq ff zzlrrggrlT3n"Tll"i;l#f :;?Ii 
* Lzwatajqca, na usuniecie : .,iur. drzew o ru

Bior4c ponizszepod uwagq orzeczonojak w sentencii.

Pouczenie:

l. W odniesieniu do drzewa

zastppczych. W przypadku ni,
mialy zastosowanie przepisy-( zgodnie z zezwo-leniem, bpd4
ust. 2 i 3 uoop. r---r-"r ' tdministracji. Podstawa art.'86

m okreSlonym w pkt 3 ppkt 1 sentencii po
kt6rym mowa w art. 

's'g 
ust. i;ir,l";

T',ff , "?'"',:ilHh":ff 
""Tli:i,fi3ifil" 

ie dr zew a
3' 

ilil?j:1r1""1:ffi,*tsasa 
w przvpadkunieusunipc ia drzewaw terminie okreslonym w pkt 3

Urz4d Miasta Lodzi

.Departament Spr aw Spolecznych
W)'dzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. I,ilsudskiego 100
92-326Lodl



4.

5.

6.

Zobowiqzanie Strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomi

Sroao1l7irt a i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych

o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umoZliwienie stwierdze

warunek okreslony w punkcie 2 sentencji decyzit'

ie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialnoSci

eir wYnikaj qcYch z

#'"r"H*ii.ffi3'
dzikich.

od niniejszej decyzji przysluguje St odwolanie do Samorz4dowego Kolegium

Odwolawczego w \'odzi,, wniesione z Dyrektora Wydzialu Ochronv

Srodowiska i Rolnictwa w Departam ecznych Urzpdu-Miasta tr-odzi'

dzialaj4cego z upowainienia Prezydenta w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania.

Zalaczniki:.

1. Mapa zlokalizacjqdtzewa do usunigcia'

2. Informacja doda&owa w zakresie ochrony przyrody izwierzql'

Otrzymuia:

fi zurtqa Zieleni Miejskiej
" 94-303 1,6d2, ul. Konstantynowska 8/l 0

2. ala
Do wiadomoSci:
Zar zqd Dr6 g i TransPottu

90-447 N'6d2,uL. Piotrkowska 173

Wydzial Gospodarki Komunalnej

90-44'7 N'6d2,uL. Piotrkowska 175

Zwolniono z oPlatY skarbowei.
Podstawa: ustawa zdnial6listopada 2006r.o oplacie skarbowej (ednolitytekst: Dz tJ'22016r''poz'1827)'
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