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orzeka

1 sztuki drzewa, rosnecego na
7 (dz. nr t/17 w obrgb1" W_l;
usunipcia, bez pobrania oplaty

Nr

1

Gatunek

a nr Wykaz drzew dn rr

Obwrid pnia na
wysokoSci 130 cm

l_ Uwagi

-

urzewo na rozwidleniu pnia posiada
glqbokie ubytki i wyprOchni.nju, wobecnym stanie stanowi zagrokenie
lgzp_ieczenstwa ruchudrogo*"so. " 

l

Jesion pensylwariski t57

Lc kalizacja drzewa w

PREZYDENT MIAS T A I,ODZI

znak: DSS-OSR-I.61 31.1057.2017 t20t8.IK

decyzji

+,6d2, clnia 15,01.201g r.

przedsta rona zostala na mapie ,t*;@q.:znik nr 1 do niniejszej

2. UzaleLni( wydanie zezwolenia na usunipcie
od zastqpienia go nowq sadzonk4 drzeuraw ilosci I

drzewa wymienionego w punkcie
sztuki, jak w Tabeli nr 2.

L.p.
aDela n 2. Wvkaz nasadzeri t"

Gatunek

-

urzewo lrScraste lub iglaste

Parametry nuruar.,i 1oEila pniu *
1

qcych w zasobach Miasta pozostaj4cych
scu gwarantuj4cylrn prawidlowy rozw6jnie moLe kolidowad z istniej4c4 i

do powiadomienia Wydzialu Ochronv
polecznych UML o dokonaniu no*.gl
Ochrony Srodowiska w terminie 14 dni
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od daty ich wykonania. Do powiadomienia nalezy doNqczyt mapQ z lokalizaci4 posadzonego

zamiennie drzew a, wt az z po daniem rraz.vqy gatunkowej'

4. Ustali( nastqpujqce, kofcowe terminy realizacji zezwolenta"

a. usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie I sentencji mohe nast4pi6 w terminie do

korica listopada 2018 r.;

b. wprowadzenie nasadzenia zastqpczego (posadzenie nowego drzewa)' o kt6rym mowa

wpunkcie 2 sentencji powinno nastqpi6 w terminie do korica grudnia 2018 r.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UMI-

wplyn4l wniosek ZaruqduZieleniMiejskiej wt odzi w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie

1 sztuki drzewarorrr4"Lgo na terenie pasa drogowegc 7 (dz' m llIT w obrqbie' 
sidnieniu podano, Ze drzewo e ubyki na rozwidleniu

rialnoprawnq rozpatrzenia pr osku stanowi4 przepisy

.roop. w mysl utt. g3u 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 plzypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa iub

krzewu z terenu nieruchomosci wpisanej do rejestru zabyk6w - wojew6dzki konserwator

zabytkow.

W omawianej sprawie wniosek zloLyN. posiadacz nieruchomoSci, a organ rozsttzygaiqcy

w sprawie ustalil, ii:, pr)edmiotowa dzialka nie nalezy do katalogu nieruchomosci wpisanych do

reiestru zabytkow' 
nirr qie ze zioionaw snrawie dokumer wykladniq zawartqPo zapoznani]u siE ze z\oaonq w sprawie dokumentacJ4 w oparclu o

w aft. 83b uoop., nie: stwierdzono brak6w formalnych w przedlozonym wniosku'

Wobec powyzszego w trybie art. 83c ust.l uoop. wyznaczono oglgdziny w terenie celem

ustalenia, czy w ourEuiJdrzewa wnioskowanego do usuniqcia nie wystEpuj4 gatunki chronione

prawem.-W irakcie ogtqdrin pzeprowadzonych na miejscu ustalono, ze usuniEcie wnioskowanego

drzewa nie spowoal3" nut,szeiia zakazow w stosunku do gatunk6w chronionych. Ponadto

zweryfikowano dostEpnoSi miejsc do nasadzenia zamiennego otaz okreslono cechy drzewa

wnioskowanego do usunigcia - jego wartoS6 przyrodnicz4, w tym rozmiary dtzewa' funkcjq jakq

peini w ekosy-stemie, warttSd tculturowa o lokalizacjq' Stwierdzono' ze

drr.*o posiada glEbokie ubytki i wyproc stanowi realne zagtozenre dla
zyny usuniqcia drzewa zostalo

( tabela ff 1). Z oglqdzin przeprowadzonych na

akt sprawy. W terenie stwierdzono r6wniez

mozliwoS6 wprowadzenia nasadzenia zastqpczego w iloSci 1 sztuki drzewa.

po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadnoSci przedlozonego wniosku, zostalo

udzielone zeiwolenie "u usunigcie jednej sztuki drzewa Wszczegolnionego w pkt i
r o zstr zy gniqci a dec Yzj i.

Zasadqjest; w mySl art. 84 ust.1 uoop.; 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi opLaty za

usuniqcie drzew luh krzewow, kt6re nalicza i pobiera organ wla6ciwy do wydania zezwolenia na

usuniicie drzew lub krzewow. Niemniej art. 86 ust. 1 uoop. okresla wyj4tki, w kt6rych nie naltcza

siq opiat za usuniqcie. W omawianej sprawte zachodzi przeslanka nie naliczania oplat, okreSlona

z
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zapisami arf' 86 ust' 1 pkt 5 uoop. - w brzmieniu : ,,nie nalicza siq oplat za usuniqcie drzew lubkr z ew 6w, kt 6 r e z agr az aj q b e zpi e c z ens tw u, u riu i, o' g ;*, go,, .

Podczas owych przeptowadzonych przez przedstawicieli organu,I"ll'3i:'*1TX1 ;|;WF""r.'.i*i.;,o,'o 
o-u...,osir 

-gutunko* 
.r,,.onio-,,y,r,

Przed przystqpieniem do usunigcia drzewa objptego niniejszym z,ezwoleniem, prosimy o
:_y;#;X,j,ffi#1f,?J.::iXTowq w zakresie-o.r,,o,,y poyioiy-Zlu, o"t',ony ,*i,,qt,

o ochronie^prryrorl{r projekt niniejszej
Dyrektora Ochrony Srodowisk a w LLdzi,

OS w terminie 30 dni od dnia *rry^-^i^

* 
" 
ru#liJ 

o d uwagE p owy Lsze ustal eni a or zeczonoj ak w ro zstrzygni gciu.

ego zezwolenia, stanowi4cy podr;tawp d
i dwukrotnej oplaty za usuniqcie dlrzew.3' decyzjawygasa w pr4'padku nieusuniEc ia drzewaw terminie okre$lonym w pkt 4 ppkt a) jej

rodowiska i
nasadzenia
2 sentencji

5' Uzyskanie zezwolenia na usunipcie drzewttnie zwalnia z obowiqzkr,-r i odpowiedzialnosci karnej zanieprzestrzeganie zakazow i ograniczeri wvnit 
^*;;;-r!.r.piro* ogornlicrr, 

-doty"rqcych 
ochrony
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6.

n'l

przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lno(;ci zakazl niszczenia gniazd i schroniefr zwierzqt objEtych

o.h.otr4 p.uwng oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.

od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium

Odwolawczego w-N,odii, wniesione za po6rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony

Srodowisko f Rohi.twa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta N'odzi',

dzialaj4cego z upowainienia Prezydenta Miasta N'odzi, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania.

Zalacznikit

1. Mapa zlokal\zaci4drzew do usuniqcia.

2. lnformacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i zwietzqt'

Otrzvmuia:

I . Zar zqd Zieleni Miej skiej

94-303 \'6d2, ul. Konstantynowska 8/10

2. ala
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