
PREZYDENT MIASTA I,ODZI
znak: DSS-OSR-I.6 1 3 1 .1088.20 1 7/20 1 8.MB L6d2, dnia 11.01.2018 r,

DECYZJA NRZZI3IIIS

Dzialalqc na podstawie art. 104 ustawy z dnta 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postEpowania

administracy;"ego (Dz. tJ. 2017 poz. 1257) w zwtqzku z att. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, 2a, 4 t 6 art'

g3cust. 1,3i4,art.83dust. Ii2,art.86ust. 1pkt5i10ustawyzdnia16kwietnia2}}4r.
o ochronie przyrody (Dz. u. z 2016 f . poz. 2\34, 2249, 2260 z 2017 , poz. 60, I32, 1074) po

rozpatrzenru wniosku ZarzqdtZieleniMiejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10,

orzeka

l. Zezwoli( Zarz4dowi Zieleni Miejskiej w N,odzi, na usuniqcie 1 sztuki rlrzewa

znajduj4cego siE na terenie pasa drogowego ul. Jarzynowej (w poblizu slcrzylowania

z ul. Srebrzynskf, w foAzi (dzialka ewidencyjna nr 256110 w obrpbie P-6)'

wymienionego w Tabeli nr 1, pn. wykaz drzewa do usuniEcia,bez pobrania oplaty z tego

tytulu.

Lokalizacja drzewa przedstawiona zostala na mapie stanowi4cej zilqcznik nr 1 do

niniejszej decyzjr.

2. IJzaleiLni( wydanie zezwolenra na usuniEcie drzewa wymienionego w pkt 1, od

zastqpienia go sadzonkami nowych drzew w postaci 4 sztuk, jak w Tabeli nr 2.

Urzqd Miasta Lodzi
Departamellt Spraw Spolecznycir

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

A1. Pilsudskiego 100

92-326LodL

la.

L.P
Nr na
mapie

Gatunek

Oblr'6d pnia
drzewa na

rvysokoSci 130 cm
lw cml

P rzy czy na usunipcia drzewa

1 1 Klon srebrzysty
387cm

(we wniosku
386cm)

Drzewo zamieraiqce, nie rokuje
szansy na dalszy prawidlowY

rozw6j ; posiada prochniej 4cy ubytek
u podstawy pnia; posiada

wypiptrzony powierzchniowY
system korzeniowY oraz

egzemplarze jemiolY w koronie
drzewa. RoSnie ok. 0,5m od drogi

rowerowei.



Tabela nr 2 W znasadzefi zamiennvch.

Urz4d Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
AI. Pitsudskiego 100

92-326L6d2

Nowe nasadzenia nalely wykonad na terenie bpd4cym we wladan it Zarz4du ZieleniMiejskiej w N'odzi, w mieiscu gwarantujQcym prawidlowy rozwdi nowej sadzonki. Nowe
nasadzenia nie mog4 kolidowad z istniej4cq i planowan4 infrastrukturq techniczn4.

3'Ustalid nastgpujqce, koflcowe i nieprzekr aczalne terminy realizacji zezwolenia:
a) termin usunipcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, ustala siQ do korica erudnia 201gr.;
b) termin wprowadzenia nasadzeh zastgpczych o kt6rych mowa w punkcie 2, ustala sip

do kor[ca maia 2019 r.

Zmiana terminu usuniEcia drzewabqdl terminu wprowadzenia nasadzert zastgpczych moze
nast4pi6 na wniosek Zaruqdu Zielem Miejskiej w tr odzi w decyzji - zezwoleniu
zmieniajqcym, pod warunkiem wystqpienia z wniosliem o zmiang przed.uplywem termin6w
wymienionych w podpunktach a i b powyZej.

4' Zobowi?zaf 
.Zyz7d Zieleni Miejskiej w tr odzi do powiadomienia Wydzialu ochrony

Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta tr odzi
e o nasadzeniach zamienny ch wprowad zony ch przez
eZy przesyla6 do Wydzialu Ochrony Srodowiska
rminach:

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

- do 15 stycznia nastppnego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od 1 lipca
do 31 grudnia danego roku.

Do powiadomieri nalely dolqczyc mapp lub szkic sytuacyjny zlokalizacjq i inwentaryzacjq
wykonanych nasadzeri.

Uzasadnienie

Do ska i Rolnictwa w Depafiamencie Spraw Spolecznych
w UML leni Miejskiej, o wydanie pozwole nranausuniEcie I sztukidrzewa owej (w pobiizu sltzyzowania z ul. Srebrzyrisk e w Lodzi



(dzialka ewidencyjn a nr 256110 w obrpbie P-6). W uzasadnieniu podano, 2e drzewo

,.zamtetaiqce". Do wniosku dol4czono :

Urz4d Miasta l,odzi
Departament SPraw SPolecznYch

Wyclzial Ocirrony Srodowiska i Rolnictwa

A1. Pilsudskiego 100

92-326L6di

jest c)4:.

- inwentarY zaci Q drzew a;

- mapQ z zazfiaczona lokalizacj4wnioskowanego dtzewa do usuniqcia;

nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w -
W afiYkule 83b ust. I uooP' za.warto

zezwolenrana usuniQcie dtzewa lub krzew6w, kt

siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenie o posi

albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wl
Kodeksu cywilne go, zgodEwlaSciciela nierucho

lub krzewu, obw6d pnia drzewa mrerzony na

dzialalnoSci gospodatczei. Rysunek, mapQ al

odpowiednie uprawnienia budowlane projekt

reahzacir inwestycji, dla kt6rej jest on wymag

budowlane - okreslaj4ce usytuowanie drzewa

nkow rcalizacir przedsiEwziqcia w zakresie

enie w stosunku do gatunk6w chronionych na

czynnosci podlegaj4c e zakazomokreslonym w art. 51 ust' 1 pkt 1-4 i I0 oraz w arl' 52 ust' I pkt

I,3,7,8,12,13, 1 5 jeZeli zostilo wydane'

Pozapoznaniusiqzezlolonqdokumentacjq-woparciuprzepisyniestwierdzono
brak6w formalnych w przedloZonym wniosku, wobec czego w mySl art' 50 $ 1 ustawy Kpa

urzqdowYch' W trakcie
hy usuwanego drzewa -

w ekosYstemie, wartoS6

W terenie stwierdzono,2e dtzewo wnioskowane

do usuniqcia to klon srebrzysty o obwodzie

dalszy prawidlowy rozw6i, posiada prochniej

powierzchniowy system korzeniory oraz

0,5m od drogi rowerowej. PowYzsze

drogowego.



Rozpoznaj4c sprawQ i oceniajqc zasadnosi przedloLonego wniosku, udzielo no zezworenia nausunipcie I sztuki drzewa gatunku klon srebrzysty, wszczegolnionego w punkcie
1 sentencji decyzji.

si oplaty za usunigcie drzewa lub krzew6w,
zezwolenja na usunigcie drzew lub krzew6w.

4tki i tak nie nalicza siE oplat za usunipcie : 1.1

st wymagane zezwolenie,. 2) drzew lttb /o,zeu,otr,,

i pielqgnacjq drzew rosnqcych na terenie nieru

kolejowych;7) drzew, ktLrych obw6d p
a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb,

wania rolniczego lub do innego uzytkowanicr
ie zagospodarowanio
terenu,. 9) drzew lub
terenach zieleni,. l0)

nsy na przezycie, z przyczyn niezaleznych od
pnia mierzonym na wysokoici 130 ctl,twynoszqcym powyiej 100 cm, nienale2qcych do

w najblizszym sezonie wegetacyjnym drzewami

od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo

na
)J.

en
cyjnym w administracj i',.

rozwoj, po drugie stanowi zagro2enie bezpiecz
zezwolenia na usuniEci e drzewaudzielono biz po

Urzqd Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych
Wydziai Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
A1. Pilsudskiego 100
92-326L6di.



1 pkt 5 i 10 ustawy z dnra 16 kwietnia 2004

siQ oplat za usuniqcie; pkt 5) drzew lu

d'ogowego lub kolejowego albo bezpiecz

obumarly lub nie rokuiq szans na przeZyc

nieruchomoici."

Jednoczesnie, majQc na uwadze potrzebq odnawiania zasob6w skladnik6w przytody,

w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt"' ,'art' 83 c ust' 3' Wydanie

zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu mo2e byt uzalehnione od okreilenia przez organ

nasadzen zastqpczyci lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art. 83d ust' 2' W przypadku

uzale2nienia wyclania zezwolenia na usiniqcie drzewa lub lrrzewu od wykonania nasadzeit

e t ieisce nasadzen; 2) liczbq drzew lub wielkoSt

3) ewa na wysokoici 100 cm lub minimalny wiek

ub ewdw; 5) termin wykonania nasadzeit; 6) termin

olenie na usunigcie drzewa zostalo uzalelnione

ie 2 sentencji decyzji, w terminie okreSlonym

celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie

aterraL nasadzeniovry byl jak najlepszej jakoSci

oraz zostalobjqty pracami pielEgnacyjnymi gwarantujQcymi utrzymanie wegetacji'

w dniu oglEdzin terenowych przeprowadzonych pIzez organ w obrpbie drzewa

wnioskowanego Ao usuniqcia nie stwieidzono obecnoSci gatunk 3c ust' 1

ustawy z dnii 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: wydania

zezwolenia na usuniqcie drzewa lub l(zewu p'zed jego wydanie zakresie

wystqpowania w ich obrqbie gatunk|w chronionych" '

zgodniez tresci4 art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie prryrody, projekt niniejszej decyzji

uznano za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiskt w N'odzi'

w zwi4zku z niewyraheniem stanowisku prri, RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania

proj ektu niniej szego zezwolenia.

Biorqc powylsze pod uwagE orzeczonojak w sentencji'

Pouczenie:

1.W drzewa.wymienionegow ckt6rego

prL enie go innymi drzewami w posadzone

drz 4 zywotnoSti po 3 latach od punkcie

4 ppkt 2 sentencji lub'przed uptywem tego termirTrl, z przyczyn zaleanych od posiadacza

nieruchomosci, nalozony zostanii ponownie r, drodze decyzii obowi4zek wykonania nasadzen

zastEpczych. W przypaiku niewykonania nasadzen zaslppczych zgodnie z zezwoleniem, bpd4

miaty zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji' Podstawa art' 86

ust.2i3uooP.

2. Usuniqcie drzewa poza terminem okreslonym w pkt 3 ppkt 1 sentencji potraktowane zostanie

iako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy na

Urz4d Miasta Lodzi
Depar tament SPraw SPolecznYch

Wl,dzial Ochrony Slodowiska i Rolnictwa

A1. Pilsudskiego 100

92-326L6di.



5.

/1a.

usuniQciu drzewa bez. vrrymaganego zezworenia. stanowi4cy podstawq do wymierzeniaadministracyjnej kary pienipZnej w wysokosci dwukrotnej oplaty ru r.rrrig.i e drzewa.

Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzewa w terminie okreslonym w pkt 3ppkt 1 jej sentencji.

e decyzji do powiadomienia wydziaru ochronyi Spraw Spolecznych Urzpdi Miasta tr od,zin 
1 . mo2liwienie stwierdzema, LE Strona wypehrilawarunek okre6lony w punkcie 2 sentencji d,ecyzji.

zwalma z obowiqzku i odpowiedzialnoSci
zeri wynikajqcych , prr"pi"ow og6lnych,
, w szczeg6lno5ci zakazu niszczema gniazd,
oraz humanitarnego traktowania zwrcrz4t

5.

6.

Zalaczniki:

]' Yip" zlokalizaciqdrzewado usunipcia oraz nowym nasadzeniem zasrepczym2. Informacja dodatkowa w zakresie o.lrrony przyrody i zwierzqt.
Otrzvmuia:

fl .parzad Zieteni Miejskiej
'\'/ 94-303 L6d2. ul. Konsrantynowska g/10
2. ala

Do wiadomo5ci:
Zarzqd Dr6g i Transportu
90-441 Lodl, ul. piorrkowska I 73

?wolniono, opluty 
"i.Podstawa: ustawa z dnia 16 listop ada2006 r. o oplaci skarbowei (ednority tekst:

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

DzU. 22016 r., poz. 1827)


