
PREZYDENT MIASTA I,ODZI

znak: DSS-OSR-I'613 1352'2017 'JK

DECYZJA NR 221635/17

Dzialajqcna podstawie ar1. 104 ustawy z dnia!4 czetwca 1960 r. - Kodeks postgpowania

administracyjnego (Dz. U. z2013r.poz'267 zp62n.zm)otazarl' 83 ust' 1' art' 83aust' 1' arl' 83c

ust.l i 3 art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy i aniu 16 kwietnia 2004 r' o ochronie przyrody (Dz' u' 22015 r'

poz. 165I z po1n\eiszymi zmianami) w zwrqz

w Lodz\ nr XLVil/975112 z dnta 12 wtzelma2}
nazwre ,,ZarzqdZieleniMiejskiej" w tr-odzi i nad

wrzeSnia 2012 r. po2.2836) - po rozpatrzeniu w

ul. Konstanty.ro*rki"; 8/ 1 0 (pism o znak ZZM.W ZM.ZT' 5 0 l. 4 0 8' 20 1 7' GW)

orzekai

1. Zerwoli(. Zaruqdowr Zieleni Miejskiej na usu

rosnecego na terenie pasa drogowego

w tr-odzi (dziatka nr 168/1 w obrqbie G-56

drzewa objEtego zezwoleniem okreSlona zos

decyzy,

Tabela nr 1 Wykaz drzew do usuniqcia

N,6d2, dnia 06.06.2017 r,

w pkt 1, od zastqPienia go2. IJzaleiLni(. wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymlenlonego

sadzonk4 nowego drzewaw iloSci 1 sztuk, jak ponizej w tabeli'

Tabela nr 2 Wykaznasadzen zamiennych

Przyczynt usunigcia drzewa lub krzewuObw6d pnia
drzewa naGatunek

Drzewo w zNYm stanie zdrowotnYffi, Po

licznych zabie gach pielq gnacyj nych

w koronie, Miejsca Po ciEciach

nrezablifuntone, statyk a drzewa zachwrana,

system korzeniowy wyniesiony, pochylony

na nieruchomo 56 niezabudowan4'

W koronie wydzielaj4cy sig susz galEziowy'

W obecnym stanie stanowi zagroienie

ieczefistwa ruchu drogowe

Robinia
akacjowa

Parametry nasadzefi: obw6d pnia w cm na

wYsokoSci 100 cmL.p.

1

Gatunek

Jesion wyniosty 8cm

Lokalizacja nasadzenia zastgpczego, obejmuje pas drogowy ul' Kolumny w tr'odzi (dzialka

nr 16g/l w obrpbie G-56). Nowe nasadzenie nie moie kolidowa6 z istniej4c4 i planowan4

infrastruktur4 techni cznq.
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3'Ustalid nastqpuj4ce, koficowe i nieprzekr aczalneterminy realizacji zezwolenra:
a)terminusunipciadrzewa,wymienionegowpunkcie1,ustalaSie@;
b) asadzenia zastQpczego o kt6rym mowa w punkcie 2, ustala sie do

zmtana terminu usuniEcia drzewa b4dz terminu wprowadzenianasadzenia zastepczego mozenastqpii na wniosek zarzqdu zieleni Miejskiej w L^odzi w decyzji - ,et*oleniu zmieniaj4cym,pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o imianE przed, rpiy*.- termin6w wymienionychw podpunktach a i b powy2ej.

1' zobowiqza(' 
-zarzqd 

zieleni Miejskiej w Lodzr do powiadomienia wydzialu ochronySrodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta tr odzio dokonaniu nowego nasadzenia.

w terminach:
- do 15 lipca danego roku - w przypadku

korica czerwca danego roku.
- do 15 stycznia nastEpnego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od 1 lipcado 31 grudnia danego roku.
Do powiadomieri nalezy dolqczyc mapy lub szkic sy.tuacyjny z lokalizacj4 i inwent aryzacjqwykonanego nasadzenia.

Uzasadnienie

wa w Departamencie Spraw Spolecznych
Miejskiej wLodzi o wydanie zezwolemana

r drogowego ul. sii nr
6). W uzasadni sladawypr6chnienie pnia i pqknipcie w rozwidleniu koiony. Do wnio

drzewado usuniqcia. --'---^-^-J zacJq

Podstawg materialnoprawn4 tozpatzenra przedmiotowego wniosku stanowi4 przepisy
ust. t uoop . zezwolenie na usuniecie drzewa lub
ej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent miasta
ku gdy zezwoleme dotyczy drzewa lub krzewu

- woj ew6dzki konserwator zabytk6w,
dacz nieruchomo(ci, a organ rozstrzygaj4cy

Po zapoznaniu siq ze zlo2onq w sprawie dokumentacjq w oparciu o wykladn ig zawartqw art. 83b uoop., nie stwierdzono brak6w formalnych w przedlozonym wniosku.
wobec powy2szego w trybie ar1. 83c ust.l uoop. wyznaczono oglqdziny w terenie celem

::li].:1n.:zy w.obrEbie drzewa wnioskowanego do usuniqcia 
"i. *viepuj4 gatunki chronioneprawem' w trakcie oglEdzin przeprowadzonych na miejscu ustalono, z. ,srrnip"le wnioskowanegodrzewa.nie spowoduje naruszenia zakaz6w w stosunku do gatunk6w chronionych. ponadto

zweryfikowano dostEpnosi miejsc do nasadzeri zamiennych oraz okresrono cechy drzewawnioskowanego do usunigcia - jego wartos6 przyrodnicz% w tym rozmiary drzewa,funkcjE jak4

Informacje o nasadzeniu zamiennym wprowadzonym
nale?y przesyhac do Wydzialu Ochrony Srodowiska

przez Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzj
i Rolnictwa w okresach p6lroc znych,

nasadzenia wykonanego w okresie od stycznia do

" rvravYrw qDLorrl, rL PtLvU,tiltotowa szralKa nte nalehy do katalogu nieruchoil;;j;ilffi:;
rejestru zabytkow.
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pelni w ekosystemie, wartoSd kulturow4 walory krajobrazowe i jego lokalizacjE. Stwierdzono, 2e

robinia akacjowa nierokuje szans na dai.ry prawidlowy rozw6j, atakle stanowi realne zagroaeme

dla bezpiecieristwa ruchu drogowego . szczegolowe uzasadnienie przyczyrry usuniqcia drzewa

zostalo podane w punkcie 1 seniencjininiejszej iecyzii ( tabela nr 1). Z oglqdzin pzeprowadzonych

na miejscu, sporzqdzono protok6N zalqczotty ao akt sprawy' W terenie stwierdzono r6wniez

moZliwoSc *pro*udr.nia nasadzenia zastEpczego w ilosci 1 sztuki drzewa gatunku jesion

wyniosiy.
po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadnoSci przedlolonego wniosku, zostalo

udzielone zezwolenie 1-ru .rs.r.riq"ie jednej sztuki drzewawyszczeg6lnionego w pkt I rozstrzygniqcia

decyzjt.

zasadqjest; w mysl art. 84 ust.l uoop.; 2e posiadacz nieruchomosci ponosi oplaty za

usuniEcie drzew lub krzew6w, kt6re nalicza i pobiera olgan wlasciwy do wydania zezwolema na

usunigcie drzew lub krzew6w. Niemniej art. 86 ust. I uoop' okresla wyjqtki, w kt6rych nie na\cza

sig opiat za usunig e naliczania oplat, okreSlona

zapisami art. 86 u oplat za usuniqcie drzew lub

lcrzew6w, kt6re zag

Jednoczesnie, bior4c pod uwagq zr6wn e oraz potrzebE odnawiania

zasob6wskladnio'u'i*'glgdniaj4cfakt'lewnioskowanedousuniqciadrzewo
posiadalo wartos w oparciu o art. 83c ust. 3 uoop., w treSci kt6rego wskazano, iz

,,Wydanie ze,,uo cie drzewa lub h zewu mo2e byt uzalehnione od okre{lenia przez

orgon nasadzen zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu - zezwolenie na jego

usunigcie zostato uzaleinione od spelnienia war rk6w okresionych w pkt 2 tozstrzygnigcia decyzjr,

w terminie okreslonYm w PPkt b), P

w ekosystemie miasta. W interesie S

najlepszej jakoSci oraz zostal objqty

wegetacji.
Bior4c pod uwagg powyzsze ustalenia orzeczonojak w rozstrzygntEctu.

Pouczenie:
', I' WODeC

, decYzlt'
Kazanego

yzji lub przed up$ruvem tego terminu, z ptzyczyn

nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji

obowiqzek wykonania nasadzenia zastqpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia

zasle(pczego zgodnie z zezwoleniem, bEda mialy zastosowanie przepisy o postEpowaniu

egzekucyjnymirr administracji. Podstawa art. 86 ust' 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody'

2. UsuniEcie drzewa po terminie okreSlonym w podpunkcie a w punkcie 3 sentencji niniejszei

decyzjipotraktowane zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w afi' 88 ust' 1 pkt 1

ustawy o ochronie przyrody, polegaj4cy na usuniEciu drzewa bez wymaganego zezwolent'a'

stanowi4cy podstawE do wymier t"iiiadministracyjnej kary pienigznej w wysokoSci dwukrotnej

oplaty za usuniqcie dtzewa.

3. Niniejsza decyzjawygasa w przypadku nieusunigcia drzew w terminie okreslonym w pkt 3' ppkt

1)jej sentencji.
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4.

5.

6.

zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji do powiadomienia wydzialuochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie spiaw Spolecznych urzEdu Miasta tr odzio dokonaniu nowych nasadzen ma na celu umozliwienie siwierdzen ra, Le strona wypelnilawarunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.

obowiqzku i odpowiedzialnoSci karnej
h z przeprs6w og6lnych, dotyczqcych
zakazu niszczenia gniazd i schronieli

nego traktowania zwien4t dzikich.

Zalacznik:
1 . Mapa z przyblizonq lokaliza cjq drzewa.

Otrzymuia:
I. Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr odzi

94-303 tr-6d2, ul. Konstantynowska g/10
2. ala

ada 2006 r. o oplacie skarbowej lDz.IJ . z 2006 r. Nr 225, poz. 16351 .
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