
PREZYDENT MIASTALODZI
znak: DSS-OSR-I.6 1 3 1.1 148.20 1 7.MB

D6
DECYZJ

Dzialqqc na Podstawie art. 104 ust

administracyjnego (Dz. U. 2017 poz' 1257)

DECYZJ
1a

83c ust. t, j i 4, art.83d ust. I i 2, art. 86 ust. t pkt 5 t lU ustawy z cnra lo KwIsL'ra

o ochronie przyrody (Dz. u. z 2016 r. poz. 2134, 2?!9, 2260 z 2017, poz' 60, 132, I

i 6 ar1.

2004 r.

rozpatrzenir, *nio.[.t Zurtqd, tZieleniMiejskiej przy ulicy onstantynowskiej 8/10,

(,h") I b+,6

orzeka

1. zerwoli(, zarz4dowi Zieleni Miejskiej w \'odzi, na usuniqcie 4 sztu.k drzew

znajdujqcych tie na terenie nieruchomoSci przy,-:\^,:t".Y1,",Y

74) po

oYaz

ul. odolanowskiej w tr odzi (dzialki ewidencyjn e nr 24517; 3L0/L5; 393/100 * 
"btq!.t-:

P-7), wymienionych w Tabeii nr 1, pn. wka, drzew do usuniEcia,bez pobrania oplaty

ztego tytulu.
1a

Tabela nr l. kaz drzew do usu

Urz4d Miasta Lodzi
Departament SPraw SPolecznYch

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

A1. Pilsudskiego 100

92-326+r6dL

Przyczyna usuniPcia
drzewa

Obw6d pnia
drzewa na

wysokoSci 130

cm [w cm]

LokalizacjaGatunek

Drzewo z ubYkami na Pniu;
p o siada luszczqcqpiq kor q

oraz w niewielkim stoPniu

wypiEtrzony s

korzeniowy; roSnle PrzY
ci4gu pieszym; sI,w arza

bezpteczenstwa ruchu

124cm
(we wniosku

125cm)

ul.
Drewnowska
(dz. nr 24517

obrgb P-7)

ul.
Drewnowska

(dz. nr
310/15

obrgb P-7)

Jarzqb
pospolity

Drzewo zamierajqce: nie

rokuje szansy nd dalszY

prawidlowy rozw6j ; stw atza

potencjalne
bezpieczehstwal ruchu

Jesion
pensylwariski



3

4

5
Brzoza

brodawkowata

ul.
Drewnowska

(dz. nr
310/15

obrgb P-7) I23cm

Drzewo zamierujqce;nie
rokuje szansy na dalszy

prawidlowy rozw6j;
poroSniEte grzybami

nadrzewnymi; stwarua
p otencj alne zagr o Lenie
bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

Drzewo obumarle; nie rokuje
szansy na dalszy prawidlowy
r o zw oj ; stw arza p otencj alne
zagr o Zenie b ezp i eczeristwa

ruchu drogowego.

6
Jarzqb

pospolity

ul.
Odolanowska

(dz. nr
393/100

obrpb P-7)

Tlcm
(we wniosku

72cm)

Lokahzacja drzew przedstawiona zostala na mapie stanowi4cej zalqczniknr 1 do niniejszejdecyzji.

2' uzaleLni( wydanie zezwoleniana usuniEcie drzew wymienionych w pkt 1, od zastqpieniaich sadzonkami nowych drzew w postaci 4 sztuk,lat< w tabe Ii m 2.

Nowe nasadzenia naleiLy wykonad na tere

frastruktur4 techniczn4.

3' Ustalid nastgpuj 4c e, kofi c o we i ni eprzekr aczaln<: terminy r ealizacji zezw olenia:
a) termin usunipcia drzew, wymienionych w p,nkcie 1, ustala siQ do korica grudnia 20rgr.;

zastepczych o kt6rych mowa w punkcie 2, ustala sig

bel

b) termin wprowadzenia nasadzeri
do korica maia 2019 r.

Zmiana terminu usunipcia drzew
nastqpi6 na wniosek Zarzadu

Urz4d Miasta l-odzi
Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskiego 100
92-326L6dz

bqd2 terminu wprowa dzema
Zieleni Miejskiej w trodzj

nasadzeri zastqpczych moze
w decyzji - zezwoleniu

a arlrZW z nasaclzefi zamien

L.p. Gatunek Parametry nasadzef : obwrid pnia w cm na wysokoSci 100
cm

8-12 cm
Gl6g poSredni ,,Paul's

Scarlet "



zmieniajqcym, pod warunkiem wystqlienia z wnioskiem o zmiangprzeduplywem termin6w

wymienionych w podpunktach a i b powyZej'

4. Zobowiqza(. Zatzqd Zieleni Miejskiej w

Srodowiika i Rolnictwa w Departamenci

o dokonaniu nowych nasadzef. Informacje o

Zarzqd Zteleni Miejskiej w t'odzi naleZy prze

i Rolnictwa w okresach p6lrocznych, w terminach:

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

korica czetw ca danego roku,

- do 15 stycznia nastgpnego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od 1 lipca

do 31 grudnia danego roku.

Do powiadomiefr naleZy doLqczyc mapQ iub szkic sytuacyjny zlokalizaci4 i inwentaryzaciq

wykonanYch nasadzeri.

IJzasadnienie

dzialka ewidencyjna nr 310/8 w obrpbie P-7)'

lub zamierajqce". Do wniosku dol4czono:

- inwentarY zacjE drzew ;

- mapQ z zazrtaszona lokalizacj 4 wnioskow

- mapQ znasadzeniami zastqPczyml
Podstawq materialnoprawnq tozpatrzen lsy

zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyra 17nla

z albo prezydent miasta w formie decyzjr

lenie dotyczy drzewa lub krzewu z terenu

nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytk6w -'wojewodzki konserwator zabytk6w'

W artYkule 83b ust' 1 uooP' zawart

zezwoleniana usunigcie drzewa lub krzew6w,

siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenie o posi

albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wl
Kodeksu cywilnego, zgodE wlaSciciela nierucho

lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na

dzialalnoSci gospodatczei. Rysunek, mapQ

odpowiednie uprawnienia budowlane projekt z

3

Urz4d Miasta l-odzi
Departament SPraw SPotecznYch

Wydriut O.htony Srodowiska i Rolnictwa

Al. Pilsudskiego 100

92-326L6dt



Po zapoznaniu siE ze zlo2onq
brak6w formalnych w przedlolonym
t','q'znaczono oglpdziny w terenie celem pr
trwaj4cych na gruncie oglEdzin ustalono stan

przy caryupieszym, zao obwodzie pnia 9 i
Drzewo nr 5 - brz o

zonego wniosku, udzielono zezwolenia na
1,2,5 i 6, wyszczeg6lnionych w punkcie 1

rzony na wysokoici 130 cm nie przekracza;

Urz4d Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
A1. Pitsudskiego 100
92-326L6di



krzew6w w nuiqzku z zabiegami pielqgnacyinymi drzew lub l7zewow na terenach zieleni; 10)

art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust' 2 i 4 stosuje

nasadzeri zastqpczych, o lct6rych mowa w ust' 2'

po siadacza nieruchomo i ci, "

Jednoczesnie, maj4c na uwadze potrzebE odnawiania zasobow skladnik6w przyrody'

w mySl art. 83c ust. 3 i urt. S:a..rrt. inriu*V o och,o"i"-przyrody, cyt"' "art' 83 c ust' 3' Wydanie

zenvolenia na usuniqcie drzewa rub krzewu moze byt uzare2nione od or*eilenia przez olgan

nasadzen zastqpczych lub przesaarerio-te,go tlrzewa lub lcrzewu' Art' 83d ust' 2' W przypadku

uzale2nienia wydania zen'ryolenia na usuniqc

decYzjr, w terminie okreSlonYm

ensowania ubYku w ekosYstemie

niowYm bYl jak najlePszej jakoSci

oraz zostalobjqty pracami pielEgnacyjnymi gwarantujqcymi utrzymanie w-egetacji'

lwolenia na usuniqcie 2 sztuk drzew o ff
ie pasa drogowego ul' Drewnowskiej w tr-odzi

7), igdzie priedmiotem odrqbnego postqpowania'

z RDOS.

Urz4d Miasta l-odzi
Departament SPraw SPolecznYch

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

A1. Pitsudskiego 100

92-326t 6di



Bior4c powyzsze pod uwagE orzeczonojak w sentencji.

zenie:

w pkt 3 ppkt 1 sentencji potraktowane zostanie

4. Zobowiqzanig SJrony w punkcie 4 sentencj
Srodowiska i Rolnictwa w Departamenc
o dokonaniu nowych nasadzef ma na celu
warunek okreSlony w punkcie 2 sen

5. Uzyskanie zezwoleniina usuniqcie

Zalaczniki:

I iftrL1ffXl'*T,1lff'#,1il::llTilfi1?1,"#JTi nasadzeniam i zastppczvmi oraz drzewam,i z proiektu decyzii.
otrzvmuiai 

YY zoNe'E uurrully przyro

Zar zqd Dr6 g i Transportu
90-447 tr 6dL,ul. piotrkowska 173

Zltplniono z oplatv skarbowei.
rodstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie

Urzqd Miasta Lodzi 
A

Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Ai. Pilsudskiego 100
92-326 L6dt


