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orzeka?

ta

L.p. Gatunek
Obn'6d pnia
na wysokofci

130cm

#ogowego.

Lipa drobnolistna 135 cm

2 Lipa drobnolistna 707 cm

urzewo obumarle, nie rokuje szans na
wznowienie wegetacji. Na pniu obecne s4

owocniki grzyba. W obecnym stanie drzewo
slw arza zagr o2enie ktezpieczenstwa ruchu

drogowego.

PREZYDENT MIAST A LOIDZI

Znak: DSS-OSR-I.6 1 3 1 .1092.2017 t20ti.KG L6d2, dnia 22.01.20 1 g r.

Tglqla nr L W.ykaz d

Tabela nr 2. Wykaz nasadzerina zas

L.p. Parametry nasadzef (obw6d pnia
w cm, na wysokofui 1OO onr\

powyzej 8 cm

Usytuowanie drzew objgtych zezwoleniem okreslone zostalo w zalEczniku nr 1 dodecyzji, stanowi4cym rysunerk z naniesion qrokaaizacJ;Jrr"* do usunigcia.

2' rJzaleLni( wydanie zezwolenia na usunigcie drzew rvymienionych w punkcie 1 odzast4pienia ich nowymi sadzonkami drzew w ilosci 2 sztuk jak w taberi nr 2,.

Nowe nasadzenia nare.y wykonai na dziarce ewidencyjnej o nume rze 76014 w
l"::",1','":r:::,^gyil?.ryujqcym prawidlowy ror-o; ,ro"y"r, sadzonek. planowane
nasadzef nie moze kolidowai z ir;tniej4c4 i pturro-urra inrrastrut<tur4 techniczn4.

obrgbie
miejsce

Urzqd Miasta Lodzi
nWy ctwa
z



3. Ustalid nastgpuj4ce, koficowe i nieprzekraczalne terminy teahzacji zezwolenia"

a) termin rrsr]nigciu drzew wymienionych w punkcie 1 - dc, 31 grudnia 2018r';

b) termin wprowadzenia nasadzefr zastqpczych (posadzemia nowych drzew), o kt6rych

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 maja 2019r''

Zmtana terminu usunigcia dr)ew mo2e nast4pi6 jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezwoleniu zmieniaj4cym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmianq przed

uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a'

4. Zobowi4za( wnioskodawcq Zarzqd Z
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomieni

w Departamencie Spraw Spolecznych U
zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 2

Do powiadomienia nal e1y dot4c)yd mapq z lokalizacj4 posadzonych zamiennie drzew

or az ich nazw q gatunkow4.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych

UML wplyn?i wniosek Zarz4dt Zielem Miejskiej z siedzib4 przy ulicy Konstantynowskiej

g/10 w sprawie wydania zezwolenianu ,rr.mig"ie 2 sztuk drzew mreszcz}cych siQ na terenie

pasa drogowego przy ul. Kruczej na wysoko

nr 16014 w obrgbie G-3). W uzasadnieniu

Do wniosku Strona doN4czylarysunek zlokahz
Podstawg materialnoprawn4 rozpalrze

zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyr

2e usunigcie drzew lub krzew6w z terenu

zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgod4 wtraSciciela

nieruchomoSci, wiaScl cielawzqdzen, o ktorych mowa w art. 49 S 1 ustawy z dnia 23 kwietnia

1964r - 0l4t' poz' l2l, zp62n' zm' ) - jezeli drzewo' b1dLkrzew

zagrazaj art. 8-3a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub

krzewu aje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent

miasta w formie decyzjradministracyjtt.j, i* pttypudku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub

krzewu z terenu nierochomosci wpisanej do rejestru zabltkow - wojew6dz'ki konserwator

zabytkow.
Zgodnie z art.83a ust. 2 i 4 uoop. cyt ,'2 Zezwolenie na usunigcie drzewa w pasrc

drogowym drogi publicznej, z wylqczeniem obcych gcttunk|w topoli, wydaje sig po

uzgodnieniu , regionalnym dyrektorem ochrony irodowislc'a; 4 organ wlaiciv'y is vtydania

zezwolenia niezwlocznie'przekazuje do uzgodnienia proiekt ,zezwolenia wraz z aktami sprawy,

w tym clokumentacjg fotograficznq drzewa lub krzewu" '

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarlto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie

zezwoleniana usunigcie drzew iub krzewow, kt6re powinno zawterac imig, nazwisko, adres,

lub siedzibg w.rioskodaw.y, oSwiadczenie o posiadalym tytule plawnym wladania

nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wl'asnoSci urzqdzef, o ktorych mowa

w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomo6ci jeSli jest wymagana,

nazwQ gatunku drzewa lub kr pnia drzewa mier 130 cm'

u * priypudku gdy na tej wys : a) posiada kilka go z tych

pni, i) nie posiada *ytizni." pnia - podarrie s o ponizej

torony drzewa. WielkoS6 powierzchni, zktorej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyczynE.

termin zamretzo1ego ,rr.rnig.ia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika

z celu zwrpzanego Lprowadzeniem dziaNalnoSci gospo darcz.ej. Rysunek, mapq albo wykonany

przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
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zagospodarowania dzialki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest onwymagany zgodnie z ustawE z dnia 7- ripca 1gg4r. _
usytuowanie drzewa w odniesieniu do gianic nierucho

ub projektowanSrsh na tej nieiuchomo6ci. pr
kompensacj E przyrodnicz4 ,u urr*u.r"

drzewa. lub krzewu, wykonany * fo._i.
zagospodarowania nieruchomosci. Decyzjg o srodowrskpostanowienie w sprawie uilgodnienia wlrunko * ,"uli^ii przedsigwzigcia w zakresieoddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku ol gutr"r.o-*'chronionych naczynnosci podlegai4ce zakazotnokreslonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i l0 orazw art. 52 ust. 1pkt 1,3,7,8, 72,13,1 5 jelelizos lalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlozonqdokumentacj? w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzonobrak6w formarnych w przedro..nym wn zego w mys.l art. 50 $ 1 ustawy Kpaw terenie celem ia czynnoSci urzgdo#ych. W trakcieglgdzin ustalono okreslono cechy usuwanych drzew _

4, w t) rozmiar dr.r"y,_funkcjg jakq pelniE w Lkosystemie, wartoSibrazou i rokalizacjg. w terenie rt*i"idro'o ze drzewa gatunku lipa
ubytkiorazwypiEt!o:y];Hli?3,';liiy,;ffi l:*;:ffif;"ii"T';ft ffiTt j#Drzewo nr 2 posiada na pniu owocniki grzyb u. 

"Drr[wu w obecnym stanie stanowi4zagro2enie dla bezpieczenstwa ruchu atogoir"io. w"i"rt"wane do usunigcia drzewa nie

ffifrffi ch, przvrodiric ti"n i ,ouiobr*ov\ych. 
-G'iu 

okolicznosi
Rozpo iajqc zasadnosi przedloZonego wniosku, udzielono zezworenja

#lffiXtiZrZrl""u 
drzew gatunku lipa drobnoti.tru,-'*vszczes6tnionych w punkcie 1

zasadT jest' ieruchomosci ponosi oplaty za usunigci e drzewlub krzew6w,kt6re nalicza i wlasciwy do wydanii )it*or"nia na usunigcie drzew lub
}:'r#il .Jakko 86 ust. i ,oop ;^w;i^*y:e,ri i tak nie nui"ru siE optat za

'L vvvv)/'(J 1uu crn' ntenarezqcych do gatunk'w rodzimvch.
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2. W przypadkach, o ktdrych mowa w ust' 1, jeze wolenia na usunig

lub krzewu zostalo uzaliznione od przesadzenia lub lcrzewu albo

nasadzeri zastgpczych, a przesadzone albo ootr, 
*rUoron"roo';OrrT:yrriJirr,, na ich

83 art. dJ(

ia tgpczych, o ktdrych mowa w ust' 2' zgodnie

cie krzewu, stosuje sig przepisy o postgpou'aniu

enia z wyj4tkiem zwipzanym z zaistnieniem'

e do usunigcia obumartry i nie rokuj4 szans na

agroZenie bezpieczefstwa ruchu drogowego'

dizew udzielono bez pobrania optaty z tego

Zeglugi; pkt. 10

z pt'zyczyn niezale
JednoczeSnie.

i krajobrazowq otaz maj4c na uwadze potrze

b ktzewu. Art.
lub krzewu od
nasadzen; 2) li

lub wielkost powierzchni krzew|w; 3) minimalny obw6d p'nia drzews 71ct l4tvsokoici 100 cnt

lub minimalny wiek lcrzew^w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub krzew6v"' 5) termin

wykonania nasadzen; 6) termin zloZinia informacji o wykonaniu nasadzen" ' zezwolenie na

usuniqcie drzew zostaio uzale1nione od spelnienia warunk6w, okreslonych w punkcie 2

sentencji decyzir,w terminie okreslonym w podpunkg]e.b) w punkcie 3 jej sentenc'ji' w celu

zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasla. W interesie Strony leZy, by zakupiony

material nasadzeniowybyl jak najlepszej jakoSci orcz zostal objqty pracami pielggnacyjnymi

gwarantuj 4cymi utrzymanie wegetacj i.

Zgodnie z resci4art. 83a ust. 2a i 6 ekt ninieiszej

decyzjtuznano zauzgodniorry przezRegion iska w Lodzi'

w zwi4zku z niewyrazeniem stanowiska prz ia otrzymania

proj ektu niniej szego zezwolenia.

W dniu ogtiOzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrqbie drzew

wnioskowanych-do usunigcia nie stwierdzono obecnosci gatunkow chronionych (art. 83c ust'

1 ustawy zdnial6 kwietnia 2004t. o ochronie przyrody) cyt." "organwlaiciwy do wydania
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l.

3.

Zalaczniki;
i . Mapa z przybli2onq lokalizacjq drzew do usunigcia.

Otrzymuie:
|. Zarz4d Zieleni Miejskiej w N,odzi

94- 303 N,6dL, ul. Konstantynowska gi 10
2. ala

i Transportu

, ul. piohkowska 173

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia l,6listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 22006r. Nr 225, poz. 1635).
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zezwotenta na usunigcie drzewa lub lvzey,y przed iego wydaniem dokonuje oglgdzin
w zakresie wystgpowania w ich obrgbie gatunk6w chronibiych".

Bior4c powyZsze pod uwagg orzeczonojak w sentencji.

pouczenie:

cie nr 1 sentencji, wobec kt6rych przewidziano
sentencji zezwolenia, a posadzone drzewa nie

uoop.

unkcie 3 ppkt a sentencji potraktowane zostanie
ust. I pkt I uoop, polegaj4cy na usunigciu
awg do wymierzenia administracyjnej kary
drzew.

cia drzew w terminie okreSlonym w pkt 3 ppkt a

Tobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia wydzialu ochro'ySrodowiska i Rolnictwa w DepartamenJie spruw Spolecznych Urzgdu Miasta *,odzio dokonaniu nowych nasadzeh mu nu celu umozliwienie stwieidzenia, i" 
"t 

oi wypetnilawarunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew nie zwalnia z o 6ci karnej zanieprzest wynikaj4cych dolyczqcychochrony .r"reg6lnoS"i i schronierizwierz4t anitarnego traktowania zwierzqtdzikich.

otrzymania.

2.

4.

5.

6.


