
PREZYDENT MIASTA LODZr

znak: DSS-OSR-1613 1.35 1,20i 7.JK

DECYZJA NRZZt633t17
Dzialajqc na^no{{awie art. 704 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postppowania

administracyjnego (Dz. U. 220[3r.pol.267 zpoLn.zm.\orazart. g3,sr ] nr.r R?q'cr r or+ e1^

L.P Nr na
mapie Gatunek

Obwrid pnia
drzewa na

wysokoSci 130 cm

Przyczyna usunipcia drzewa lub krzewu

I
Topola
mieszaniec
euroamerykansk

240

Drzewo obumiera, w koronie widoczny
susz galgziowy, w pniu od podstawy do
wysokoSci 3 m zjawisko odpadania kory.
W obecnym stanie stanowi zagrolenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. UzaleLni(. wydanie zezwoler[ia na
sadzonkq nowego drzewa w lloSci

w pkt 1, od zast4pienia go

tr 6d2, dnia 06.06.2017 r.

ust.l i 3 art. 86 ust. 1 pkt 5 wy zdnia i6 kwietni
poz. 165l z p6Zniejszymi anami) w zwiqzku
w tr odzi nr XLVil/975112 a 12 wrzelnia2Ol2 r

rnia
tios
aM.

ka:

iqcie I szt. drzewa wymienionego w Tabeli nr 1,rosnQcego na terenie l. Jrizefriw na wprost nr l0gw N-odzi (dzialka nr l59ll ez pobrania oplaty z tego t1'tulu, Lokalizacja
drzewa obiqtego zezwoleni( na mapie stanowiqcej lalqcznik do niniejszejdecyzji.

Tabela nr 1 Wykaz drzew do usuniqcia

usunigcie drzewa wymienionego
I sztuk, jak poniZej w tabeli.

Tabela nr 2 Wykaz nasadzeAzamiennych

Gatunek
Parametry nasadzefi: obwrld pnia w "- ,ru

wysokoSci 100 cm

D4b czerwofy

pas drogowy ul. Jrizef6w w tr,odzi (dzialka
e moZe kolidowad z istniej4c4 i planowanq
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b) termin wprowadzenia nasadzenia zastqpczego
korica grudnia 2018 r.

Zmiana terminu usuniecia drzewa bad2 terminu woro
nastqri6 na wniosek ZarzqduZieleni Miejskiej w tr odzi w
pod warunkiem wyst4prenia z wnioskiem o zmianq
w podpunktach a i b powyzej.

l. Zobowipza(. Zarzqd Zielent Miejskiej w tr-odzi do
Srodowiska i R,olnictwa w Departamencie Spraw S

o dokonaniu noweso nasadzenia.
Informacje o nasadzeniu zamiennym wprowadzonym
nale2y przesylac do Wydzialu Ochrony Srodowiska i
w terminach:
- do 15 lipca danego roku - w przypadku nasadzenia

korica czerwca daneso roku.
- do 15 stycznia nastgpnego roku - w przypadku nasadze

do 31 grudnia danego roku.
Do powiadomieri nale?y dolqczyt mapy lub szkic syt
wvkonane go nasadzenia.

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w
UrzEdu Miasta t-odzi wptynql wniosek ZarzqduZieleni Miejsk
usuniEcie 1 szt. drzewa rosnqcego na terenie pasa drogo
w tr odzi (dLzialka rrr l59ll w obrebie G-48). W uzasadni
wniosku dol4czono mapQ zlokalizacjqdrzewa do usuniqcia,

Podstawq materialnoprawnq rozpatrzenia przedmro
zawarte w rozdziale 4 uoop. W mySl art. 83a ust.1 uoop.
krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji
w formie decyzji administracyjnej, a w przypadku gdy ze

z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - woje
W omawianej sprawie wniosek zlo2yl posiadacz nie

w sprawie ustalil, 12 przedmrotowa dzialka nie nalezy do
reiestru zabytk6w.

Po zapoznaniu siq ze zlolonq w sprawie dokume
w aft. 83b uoop., nie stwierdzono brak6w formalnych w przed

Wobec pov,ryLszego w trybie art. 83c ust.l uoop. wy
ustalenia, czy w obrEbie drzewa wnioskowanego do usuniE
prawem. W trakcie oglEdzin przeprowadzonych na miejscu
drzewa nie spowoduje naruszenta zakaz6w w stosunku
zweryfikowano dostqpnoS6 miejsc do nasadzen zamienn
wnioskowanego do usuniEcia - j"go wartoSi przyrodnicz6
petrni w ekosystemie, wartoSi kulturow4 walory krajob
topola mieszaniec euroamerykariski nie rokuje szans na dalszy
realne zagrohenie dla bezpieczefstwa ruchu drogowego.
usuniqcia drzewa zostalo podane wpunkcie 1 sentencji niniej
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Uzasadnienie

mowa w punkcie 2, ustala siE do

ia nasadzenia zastgpczego moze
decyzji - zezw oleniu zmieniaj 4cym,
uplywem termin6w wymienionych

wiadomienia Wydzialu Ochrony
tecznvch Urzedu Miasta N-odzi

Zanqd Zieleni Miejskiej w tr-odzi
lnictwa w okresach p6trrocznych,

onanego w okresie od stycznia do

wykonanego w okresie od 1 lipca

yiny zlokahzacjq i inwentaryzacj4

paftamencie Spraw Spolecznych
ej w Lodzi o wydanie zezwoleniana
go ul. J6zef6w na wprost nr 109
u podano, 2e drzewo zamiera. Do

wego wniosku stanowiq przepisy
wolenie na usuniecie drzewa lub

jt, burmistrz albo prezydent miasta
lenie dotyczy drzewa lub krzewu

i konserwator zabytk6w.
nomoscl, a organ rozsllzygaJqcy

ogu nieruchomo6ci wpisanych do

jq w oparciu o wykladniE zawartq
ym wniosku.

no oglEdziny w terenie celem
ia nie wystEpuj4 gatunki chronione

ono, 2e usuniEcie wnioskowanego
gatunk6w chronionych. Ponadto

oraz okreSlono cechy drzewa
tym rozmiary drzewa. funkcjq jaka
i jego lokalizacjq. Stwierdzono, 2e

prawidlowy rozw6j, atakle stanowi
uzasadnienre przy czyny

( tabela nr 1). Z oglpdzin



przeptowadzonych 
-nu 

-j3it.* sporzEJzono rotok6l zalqczony do akt sprawy. w tereniestwierdzono r6wniez mrzliwoki wnrowzrclzeni, ee.e(Tzcnio voa+^^^-nn^ --- ir ^!-t 1
rLvvrvrLrzurru ruwnlez m)zllwosc wprowetdzenia ^-asadzenia zastqpczego w iloSci 1 sztuki dtzewagatunku d4b czerwony.

Po rczpoznaniu spraw! .i dokonaniu oceny zasadnosci przedlotonego wniosku, zostaloudzielone zezwolenie na usuni{cie jednej sztuki drzewawyszazegolnionego w pkt r rozstrzygnipciadecyzji,

Pouczenie:

3' Niniejsza decyzja wygasa w pizypadku nieusuniq cia drzeww terminie okreslonym w pkt 3. ppkt1)jej sentencji.

2. Usunigcie drzewa po termin
decyzjipotraktowane zostani ncJl rurueJSZeJ

ustawy o ochronie przyrody 88 ust' I pkt 1

qfqnnrrzio^., ^^r-+^,-,^ r^ _,___ o zgzwolenia,o zezwolenTa,stanowiqcy podstawE do wyrrlrerzenra admrnrstracyjnej kary pieniEznej w wysokosci dwukrotnejoplaty za usunipci e drzewa.

4' Zobowiqzanie strony.w pun$cie 4 sentencji niniejszej d,ecyzji do powiadomienia wydzialuochrony Srodowiska i nom{twa w Departamen"ie spraw Spolecznych Urzqdu Miasta Lodzi

UzEd Miasta Lodzi
cznych
i Rolnictwa
kego 100

92_236 t-6d2

; ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za
biera organ wlariciwy do wydani u ,r*il"niu nu

uzytkowanie oraz
ze wnioskowane
3 uoop., w tresci

w rozstrzygniqciu.

mialy zastosowanie przepisy o postEpowaniu
6 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody. 

-



o dokonaniu nowych nasadzef ma na celu um'ozliwieni{ stwierdzenia, 2e sttona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzjr.

5. Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzewa nie zwalnia z o$owi4zku i odpowiedzialnoSci karnej
za nreprzestrzeganie zakazow i ograniczeri wynikaj4cych'V przepis6w og6lnych, dotycz4cych
ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczegolnoSci zy'kazu niszczenia gniazd i schronieri
zwrerzqt objqtych ochron4prawnqotaz humanitarnego traktpwaniazwrerzql dzikich.

6. Od niniejszej decyzji przysluguje strono
Odwolawczega w \,odz| wniesione za p
Srodowiska i Rolnictwa w Departamenc
dzialaj4cego z upowa2nienia PrezydentauLLCT4JOLWWSW L UPVVV 4zrrrlur4 l r lzJ uu[r4

jej otrzymania.

I

Zalacznik:
I . Mapa z przybh2on4 lokaliza cjq drzewa.

Otrzymuia:
L ZarzqdZieleni Miejskiej wtr,odzi

94-303 N-6d2, ul. Konstantynowska 8/10
2. ala

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej lDz, U ,
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(

2006 r, Nr 225, poz.16351.
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