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Dzialajqc na Podstawie art' 104

postqpowania administracyjnego (Dz' U' 2

urt. g3 ust. 1, art. 83a ust. 1 i 2a, att' 83c u

orzeka

1. na usuniEcie 3 szt' drzey' rosn4cych na

,tu *yrokosci posesji rr 24 - 25 (dzialka

onych w Tabeli nr 1' pn' Wykaz drzew do

ffit"6tt"; odleglosci o,5m od skrajni

bezpieczef,stwa ludzi i mienta'

Klon
srebrzystY

fi.*"..6"i. * odlegtoSci 0,5m od skrajni

i energetYcznel.
ieczenstwa ludzi i m&!la'

i enersetvcT,nei. W chwili obecnej drzewo stanowl

Klon
srebrzystY

ort"*o----*1" w odlegloSci 0,5m od skrajni

stanowt zagrozenr

ul. Centraln ei, przy podstawie pnia widoczna Jest

listwa mrozowa z odkrytym i popEkanym drewnem

oraz Sladami pr6chnienia' U nasady korony'

w miejscach po odciEtych konarach widoczne s4

pr6 chniej 4ce ubytki' Analiza przebie gu

infrastruktury podziemnej na mapach Geo-Info 6

iNet potwie rdiiiakol\zjq drzewa z ptzebiegiem sieci

energetycznej i gazowej. W chwili 
9Ue.c11j 

drzewo

Klon
srebrzysty



Hf:*ii:fi1T;. 
objEtvch zezworeniem okreslon a zostata w zaLqczniku nr 1 do decyzji,

2' uzaleLni( wydanie zezwoleniana usuniqcie drzew wymienionych w pkt r od zastqrieniaich nasadzeniami zamiennymi w ilosci 3 szt. drzew, wymienionych w taberi nr 2.

h

L.p. Gatunek IfoSd nasadzefi szt. Parametry ou.uAr@
@ocm

14-
Klon srebrzysty 3 szt.

Nowe nasadzenia nale2y wykonai na terenach bgd4cych w zasobach Miastapozostai4cy zarzqdu ziereni Miejskiej w miejscu gwarantui4cymprawidlowv 
ek. runowao;^il;;;" nasadzer[ nie moze koridowadz istniej4c4 truktur4 techniczna.

us tali d nast gpuj 4c e, korico we terminy r e alizacj i zezw olenia:
' usunigcie drzew wymienionych w punkcie ff l sentencj j mo2e nast4piiw terminie 

:

Tu!4u nr 2 -Wykaz

. wprowadzenie nasadzen zastepczych, o kt6rych mowa w punkcie nr 2 sentencjipowinno nast4pic w terminie do korica nal 20

4' 
:::;:;_y;," w Lodzi do poinformowania "wydajEceso

w terminie do "^'"fo' 
o kt6rym mowa w punkcie i r."t""Jji

Uzasadnienie

L wladaj4cy ww. nieruchomoSciq. Dzialka nie
rejestru zabytkow.

ty wniosku o wydanie
imiq, nazwisko, adres,
e prawnym wladania



nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzeh" o kt6rych mowa

la nieruchomoSci jeSli jest wymagana' nazwQ

zewa mierzonY na wYsokoSci 130 cffi'

siada kilka pni - obw6d kazdego z tych pni'

danie obwodu bezpoSrednio ponizej korony

e usuniEty krzew, miejsce, przyczyrrQ' termin

zamierzonego usuniEcia drzewa lub krzewu oraz wskazar\e czy usuniqcie wynika z celu

zwiqzanego dzialaln Rysunek, mapQ aibo wykonany przez

projektanta dpowied budowlane projekt zagospodarowania

dzialki lub dku real :stycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie

z ustawq z dma 7 ]tpca 1994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce usytuowanie drzewa

w odniesieniu do . granic nieruchomoSci i obiektow budowlanych istniejQcych lub

projektowanych na tej nieruchomoSci'

kompensacjq przyrodntczq za usuwane

lub ktzewu, wYkonanY w formie

nieruchomoSci. DecyzjE o Srodowiskowych uw

uz go dni eni a warunk6w r ealtzacit przedsi EwziEci a w zakre s ie

ZOIOO, zezwolenie w stosunku do gatunkow chronionych na

okreslonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 rl0 orazw art' 52 ust' 1 p

wydane.

Po zapoznaniu siq ze zLoizonq dokumentacj4 w mysl art' 50 $ 1 ustawy Kpa

.vqvznaczono o celem przeprowadzenra czynnoSci urzEdowych' W trakcie

trwaj4cych na taiono stan

nasadzen zam lono cechY

w tym rozmrar dtzew, funkcjq j
krajobrazowe i lokalizacjq' W teren

ul. Centralnej, na Pniach Posiadaj
podziemn4. W chwili obecnej drzewa st

i mienia. Na gruncie ustalono r6wniez,

przyrod
Rozpoz
usunigccielsentencjidecyzji.

Zasad4 jest, 2e posiadacz nieruchomoSci

kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do

krzew6w. Jakkolwiek treS6 art. 86 ust' I uoo

usuniEcie '. ,,1) drzew lub krzew6w, na ktri

2) drzew lub krzew6w, na ktorych usuniqci

niezwiqzane z prowadzeniem dzialalnoSci

usuniqcie iest nviqzane z odnowq i pielqgna

wpisa.nei do reiestru zabytk|w; 4) drzew lub

lib mienia w'istniejqcych obiehach budowl

mowa w art. 49 $ I Kodeksu cYwilne

bezpieczeristwu ruchu drogowego lub ko

lcrzew6w w'zwiqzku z przebudowq dr6g

obw6d pnia mierzony na wysokoSci 130 cm

wierzb, kasztanowca nuyczajnego, klonu

akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 50

* ,Lt, pr4wr6cenia grunt6w nieuzytkowanych do u|ytkowania rolniczego lub do innego
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uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem
a Pr lub
6w, ni
dor

oplat za usuniqcie; pkt l) drzew lub krzew|

ochronie ))art,
tru moze e od
tego drze Art.

w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie o
sentencji, w celu zrekompensowania ubytku w

Uzqd Miasta t-odzi
cznych
i Ralnictwa
kego 100

92_236 Lodi



by zakupiony jakosci oraz zostal objqty pracaml

pielEgnacyjny
W dniu Ptzez organ w obrqbie drzew

wnioskowanych do usuniqcia nie stwierdzono gatunk6w chronionych (art' 83c ust'

1ustawy zdnial6kwietnia 2004r.oochronieprzyrody) cyt': "organv'laiciwydowydania

zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzevtu przed jego wydaniem dokonuie oglqdzin

w zakresie wystqpowania w ich obrqbie gatunk6w chroniorytch",

Bior4c ponizsze pod uwagq orzeczonojak w sentencji'

Przed przyst4pieniem do usuniEcia drzew objEtych niniejszym zezwoleniem, prosimy

o zapoznanie iiq z informacj4dodatkowqw zakresie ochrony przytody oraz ochrony zwretzqL'

zawartqw zalqcznlkunr 2 do decyzji.

Zgodniez tre5ci4 art. 83a ust. 2a ustawy jekt niniejszej

decyzji uznano za uzgoduony przez Regional y Srodowiska

w tr,odzi, w zwi4zku z iiewyrail.rri.- stanowiska 30 dni od dnia

otrrymania projektu niniejszego zezwolenia'

Pouczenie:
1. W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr 1 sentencji' wobec ktorych

przewidziano zast4pienie ich innymi drzewami w punkcie 2 sentencji zezwolenia'

a posadzone drzewa nie zachow aly Zywotnosci po 3 latach od dnia uplyrl'u terminu

wskazanego w punkcie 2 sentencji lub przed upll'wem tego terminv) z przyczyn zalelnych

od posiadacza nieruchomoSci, nalozorry zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek

wykonania nasadzen zastqpczych. W przypadku niewykonania nasadzeri zastEpczych

zgodnie z zezwoleniem, bEd4 mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym

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

2. Usuniqcie 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 usunipciu drzew bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawE do

w)..rnierzenia administracyjnej kary pieniq2nej w wysokosci dwukrotnej oplaty za

usunigcie drzew.
3. Niniejsza decyziawygasa w przypadku nieusuniqc\a dtzew w terminie okreslonym w pkt 3

ppkt I jej sentencji.
4. Zobowiqzame streny w punkcie 4 sentencji decyzjt do powiadomienia Wydzialu Ochrony

Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UrzEdu Miasta tr'odzi

o dokonaniu nowych nasadzef ma na celu umozliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila

warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji'

5. Uzyskanie t"t*oi"niina usuniEcie drzew nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci

kamej za nieprzestzeganie zakazow t ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych'

dotyizqcych ochrony przyrody i ochrony zwterzql, vt szczegolnoSci zakazu nlszczenla

gniazd. i schronien 
'zwieizqt 

objgtych ochron4 prawnQ oraz humanitarnego traktowania

zwrcrzqt dzikich.

UzEd Miasta Lodzi
Depatlament Sqraw S1olecznYch

Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
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6.

i ochrony zwrerzqt.

06 r. o oplacie skarbowej (jednolity tekstr Dz rJ.22016 r , poz
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1827).


