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DECYZJL ZZl257 lljff-

Dzia|ajqc na podstawie art.104 ustawy a 1960 r' - a

ua*inirilucyjnego (Dz. U. 2016 poz' 23 w zwi4zku " 
a

ust, 1 art. 83c ust. 1, 3 i 4, aft.8:d ust' I pkt 4 usta a

2004 r. o ochronie przyro'dy (Dz. U' 22016 po rozpatrz r-l

ZieleniMiej skiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/ 1 0

o rzeka:

1. siedzib4przy ulicy Konstantynowskiei 8/10 na

w tabeli m l, znaiduj4cego siq na terenie pasa

nr 5 w tr'odz\ (dziatka ewidencyjna nr 56311

o tYtulu'

abela nr l. drzewa do usunigcia

[Iwagi
L.p. Gatunek

Obw6d pnia na
wysoko5ci 130cm

I
Brzoza

brodawkowata
81

Drzewo zos;talo uszkodzone

rnechanicz 11is przez osoby l'rzeoie'

D okument acj a Pr zedlo zona Pr"'ez

strony potwierdza uszkodzenie przez

nieznanych sPrawc6w. W chwili
obecnej drzewo stanowi zagro|enie

bezpieczehsrtwa ludzi i mienia'

usytuowanie drzewa objqtego zezwoleniem okreslone zostalo w zalqczniku ru I do

deiyzji,stanowi4cym rysunek z naniesionq lokalizacj qdrzewa do usunigcia'

z, rJzaleLni( wydanie zezwolenra na usuniqcie drzewa wymieni'cnego Y. 
punkcie 1 od

zast4pienia go now4 sadzonk4 drzewaw ilosci 1 sztuki jak ponizej w tabeli'

Parametry nasadzeri (obw6d Pnia
w cm. na w./sokoSci 100 cxq)-L.p. Gatunek

powyzej 8 cm
1 Drzewo liSciaste

Nowe nasadzenie nalezy wykona6 na terenach bEd4cyrlh w zasobach Miasta

pozoslvliejskiejwmiejscugwararrtuj4cym
prawi ejsce nasadzernia nie mo'e kolidowad

z istn

3. Ustalid nastEpuj4ce, kofrcowe i nieprzekr aczalneterminy realizac.ii zezwolen\a"
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a) termin usuniqcier drzewawymienionego w punkcie 1 - do 30 kwietni a 20lgr.;b (posadzen

Z 20tgr.,

zezwoleniu zmieniaiqcym, pod warunkiem *.,[?Jii Iuplywem terminu v,rymienionego w punkcie 3a.

4' zobowi4za(' wn'ioskodawcE zarzqd. zieleni Miejskiej z . siedzitq przy ulicyKonstantynowskiei 8/10 do powiadornienia wydriil o*oo"r Srd;iska i Rolnictwaw Departamencie Spraw Spolecznyih urzgdu Miasta tr odzi o wykonaniu nasadzeniazastppczego, o. kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni 
"d 

;ty j;go wykonania.Do powiadomieniar nale|y dolqciye,aapezror<arizaciaposadzonego zamiennego drzewaoraz jego nazwg gatunkowq.

adnienie

'I:,LT'-"il1T"ffi ?:lx, j"#l:Tln,".i
sztuki drzewa mieszcz4cego siq na tereniepasa drogowego ul' Honorowej przy posesji nr 5 * Loari (dzialka.*i[.rr.y.;r, a nr 5631r

$""H,oj:d 
-24)' w u:rasadnieniu wniosku podano, iz ;. drzewo posiaaa ,niszczony pieri.

Komisariatu lokahzacjqdrzewa do usuniqcia oraz informacja V
sqdu Rejon" ,;*t?r];ffiru; ukarania sprawc6w szkody'do

Podstawg matelialnoprawnQ rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowiq przepisyzawar\ewtozdzrale 4 uLstawy o ochronii:'przyrody. w art. 83.rst. 1 uoop. zawartajestzasada,ze usunipcie drzew lub krzewSw z tgrenu nilruchomosci moze nastqpii po uzyskaniuzezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomosci za zgodq wlascicielanieruchomosci, wlasciciela urz4d zen, o k?orych 
"ro*r* "n. 

49 $ 1 ustawy z dnia23 kwietnia1964r - Kodeks cywiln'y ( Dz. u. z20r4r. poz. r2r, zpoin. zm.) _ jeteri drzewo, bqdLr<rzewzagraLaiqtym urz4dzeniom. w ) E -- ' 
rlenie na usuniecie drzewa lubkrzewu z terenu nieruchomoSc

rniasta w formie decyzj\admin w6jt' burmistrz albo prezydent

krzewu z terenu nieruchomos< :ezwolenie dotyczy drzewa lub

zabylk6w, ^vr4!uut'!'rt w - wojew6dzki konserwator

w artykule 83b ust' I uoop. 'zayartg obligatoryjne elementy wniosku o wydaniezezwolenia na usunipcie: d12.* lub krzew6w, kt6re p"owirrno zawrerac:imiE, nazwisko, adres,lub siedzibq wnioskorJawcy, oswiadczenie o posiaalym tytule prawnym wladanianieruchomosci4 albo. osrviadczenie o posiadanym prawi. wlasnosci wzqdzen,o kt6rych mowaw art' 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wiasclciela nieruchomosci jesli jest wymagana,nazwQ gatunku dtzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm,
koSci drzewo: a) posiada kilka

dzielqnego pnia _ podanie
rzchni, zkt6rej zostanie us
drzewa lub krzewu oraz

z celu zwrqzanego zprowadzeniem dzialalnosci gospod arczej.Rysunek, mapQ albo wykonanyprzez Proiektanta posiadajqcego odpowiJdnie upr mienia 
-uudo*iune 

projektzagospodarowania dzialki lub terenu w przypadku realt)aqi inwestycji, dla kt6rej jest onwymagany zgodnie z ustawq z dnia 7 lipia r994r. - Prawo buio*tun" - okreslajqceus'ytuowanie drzewa w odniesieniu do gianic nieruchomosci i obiekt6w budowlanych
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Proj ekt planu nLasadzef zastqpczych'

e &zewa lub krzewy lub Projekt

t. 5i ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w arl' 52 ust' 1

Po zapoznaniu siE ze z\o1on parciu o ww' pr:zepisy nie stwierdzono

brakow formalnych w przedlozony czego w mysl art' 5-0 $ 1 ustawy Kpa

,tru irY*oSci urzqdowYch' W trakcie:

okreslono cech

cjq jakq Pelni v (:'

stwierdzono zt e

pnia 81 cm. Drzewo zostalo uszkodzone

a przedlolofia prz\ez strony. potwierdza

'. W chw stanowr zagtozenre

bezpieczefrstwa ludzi i mienia. Wnioskowane do ie posiada wartoSci

kulturowych, jedynie niewielk4 wartoSc przyrodni Na t4 okolicznoSd

sporz4dzono Protok6l o glgdzin.

Rozpoznaj4c sprawQ i oceniaj4c zasadnoSi przedlozonego wniosku' udzielono

zezwoleniana usuniEcie 1 sztuki drzeJa'g nku btznzabrodawkowata, txryszczeg6lnionego

w punkcie 1 sentencji decYzjr. l

zasadqjest, 2e posiadacz nieruc Losci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub

krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wl wy doWydatia zezwolenia na usunipcie drzew

il;;.;;*. r*t ot*iektresd art. 86 ust. 1 u np zal<\adawyjatki i tali nie nalicza siQ opiat za

usuniqcie iest
wpisanej do r
lub mienia w
mowa w art. 49 $ I Kodelrsu cynuilne

z przyczyn niezale2nych od posiadacza nieruchomoici;11) topoli o ctbwodzie pnia mierzonym

na wysokoici 130 cm wynoszqcym powyzej 100 cm, nienale2qcych do gatunk'w rodzimych'
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ch,

wla
dze

rzepisy art' 83c ust. 4'oroz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3.
niewykonania nasadzeri zastqpczych, o kt6rych 

^oio *'urr. 2, zgodniena usuniqcie drzewa rub rcr:ewu, stosuje siq przepisy o postQpowaniu
e gz e kucyj nym w admini s tr aci i,' .

zynienia z wyjqtkiem zwiqzanym drzewem,
os6b i mienia w istniejqcych obiektach
na usuniEcie drzewa udzielono bez pobrania

o ochronie przyrody cyt.:,,art. g6 ust. .r. Nie 
I pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnii zoo+r,

re zagrc
lub funA

erzqt objq

Jednoczesnie, lbiorqc pod uwagQ fakt, iz usuwane drzewo posiada wartos.przyrodniczqi krajobru:z:wqorazmajqcna uwadze potrzebg odnawiania zasob6w skladnik6wprzyro<ly, wmysl art. 83c ust.3 i art. g3dust.2 ur o.ochronie prry;;;;: g3 c

#:;#i,{""'o;,:l:, 'oo,/
envolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu od

wysokoici wiek /*zew6
5) termin 0 rcrminzezwoleni zostalo uzal
w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie o

npensowania ubytku
rasadzeniowym byl j
Ltuj4cymi utrzymanie

dniu oglEdzin tereno!\rych przepr
wnioskowanego do usuniqcia nie siwierdzono
1 ustawy z dma 16 kwiertnia 2004 r. o ochronie
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub ,lvzew
w zakre,gie wystqpowanitt w ich obrqbie ga;unk6

Bior4c powy2sze pod u,wagp orzeczonojak w sentencji.
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przed,przystqpieniem do usunigcia drzew i krzewu, proszQ o zapoznarrie siQ z rnformaciq

dodatkowq w zakresie ochrony prryroJy i ochrony zwierzS, zawartq'w za\qczniku nr 2 do

decyzji.
Pouc

art' 86 ust' 2 i 3 uoop' 
cie 3 ppkt a sentencji potraktowane zostanie jako

1 pkt i'uoop, polegajqcy na usunigciu dtzewa bez

wymierzenia adminislracyjnej kary pienigZne'1

ia drzewa w terminie okreSlonym w pkt 3 ppkt a jej

4. strony w punkcie 4 sentencji de Wydziatu Ochrony Sroclowiska

Departamencie Spraw Spolecznyc ^ ,,^.-.^r-r'^ ,. 
o dokonaniu

zenia ma na celu umozliwienie a wypelnila warunek okreSlony

w punkcie 2 sentencji decYzll

5. Ul,lHill'''ty:ir-11'1l".1"..- ionia Atzctuz nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnosci karnel za

^-xi--,^r" A nfrrczacvch ochronv orzvrodvuzysKanle ',**"przepiso- og6lnych, dotyczQcych gchr.onv przyrodv
nieprzestrz ulr.'"ni^ 

sniazdi sclronien zw\erz{oujitvrtr ochron4prawn4ffl;ffi;- rerzqL, w szuzc'uuruDvl --^--: ','tiii"a g"luidi schronien zw\erzqt objqtych ochron4prawnq

Kolegium

ienia P

oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich'

6,Odniniejszejdecyzjiprzys|ugujestronomodwolaniedoSamorz4dowego
w Lodzi, wniesion! za 

"poSieAnictwem Dyrektora 
-Wydzialu 

Ochrony

w Departamencie Spraw S'polecznych Urzpdu Miasta N'odzi' dzialai1cego z

Miasia N'odzi,w terminie 14 dni od daty jej otrzymania'"

Zalacznil<tz
ffiupu"przybliZon4lokalizac jqdrzewadousunigcta'

2. Informac.la dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i

eleni Miejskiej w tr-odzi

odL, ul. KonstantYnowska 8/ I 0

2 . ZarzqdDr6g i Transporhr w tr'odzi
g0- 447 N'6d2,uL. Piotrkowska 173

J. UA

Podstawa: ustawa z ctnla lb ttstopada 2006 t. o oplacie skarbowej (Dz'U' 22006 r. Nr 225, Poz. 1635).

wolztw
ka i Rolnihtwa
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