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Tabela nr 1. Wvkaz d

iii

DECYZJANF. ZZI474/I7
na podstawie art. f04 ustawy z dnia

administracyjnego (Dz. rJ. z 2016 r., poz. 23 z p
1,83d,86 ust. 5 ustawy zdnia 16 kwietnia 2b

JJS!),2_ruyej dalej w skr6cie uoop, w zwiEdtu zNr XLVIIIl97sll2 z dnia 12 wrzesnia 2012
o nazwie ,,Zarzqd Zieleni Miejskiej,, w L
z dnia 14 wrzeSnia 2012 r. poz. inly _
w \,odzi z s. przy ul. Konstantynowskiei g/l

0rzeka

usunipcie 2 sztuk drzew, rosnacych
i nr 50 w Lodzj (dziatka ewidencvina
, pn. Wykaz drzew do usuniqcia.'Lez

lrffii*t" 
drzew przedstawiona zostala na mapie stanowi4cej zal4cznlk nr 1 do nirriejszej

2' uzaleLni( wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 1od zastqpienia ich nowymi sadzonkam i drze ,' w ilosci 2 sztuk,jak w Tabeli nr 2.

Nr Gatunek
Obw6d pnia na
wysokoSci 130

cm
Uwagi

Robinia akacjowa 140

2 Robinia akacjowa 150



Tabela nr 2. Wykaz nasadzen ch

In Gatunek
Parametry nasadzen (obw6d pnia w

cm, na wysokoSci 100 cm)

I Drzewa islaste lub liSciaste 8cm

, \owe nasadzenia nale2y wykonai na dziaNce o nr ewidencyjnym
na teienach bEdqcych w zasobach Miasta pozostajqcych w adminis
Miejs[iej w miejscu gwarantujqcym prawidlowy rozw6j nowej sadz

nasadzenia nie moie kolidowad z istniej4cq i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3. Zobdwi4za(. Zarzqd Zielem Miejskiej w Lodzi do powiadomienia Wydzialu Ochrony

Srodpwiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UML o dokonaniu nowych
nasaflzeri. InformacjE nalezy przesyNal do Wydzialu Ochrony Srodowiska w terminie 14 dni
od d[fy ich wykonania. Do powiadomienia nalezy dolqczyt mapQ z lokalizacj4 posadzonych

zamiennie drzew, wraz z podaniem nazw gatunkowych.

4, Ustflid nastEpuj4ce, ko6.cowe terminy realtzacjr zezwolenia:

a. usuniqcie drzew wymienionych w punkcie I sentencji moze nast4pii w terminie do korica

$rudnia 2017 r.;

b. *prowadzenie nasadzen zastqpczych (posadzenie nowych drzew), o ktorych mowa

r1v punkcie 2 sentencji powinno nast4pi6 w terminie do korica lrwietnia 2018 r.

IJzasadnienie

Do \]/ydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UML
wplyn4l wniosek Zaruqdu Zielem Miejskiej w Lodzi w sprawie wydania zezwolenia na usuniqcie

ego ul. Mazurskiej na wysokoSci nr 30 (dzialka
uzasadnieniu podano, 2e drzewa posiadaj4

iniq energetycznar. PodstawE materialnoprawn4
rzepisy zawarte w rozdziale 4 uoop. W mySl art.

a lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje
w pier{szej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzji administracyjnej,
a w przfpadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do

rejestru 2ab1'tk6w - wojew6dzki konserwator zabytkow.
ItV omawianej sprawie wniosek zloZyl posiadacz nieruchomoSci, a organ rozstrzygajqcy

w sprar,f,ie ustalil, tZ przedmrotowe dziaLki nie nale24 do katalogu nieruchomoSci wpisanych do

rejestru zabytk6w.

Po zapoznaniu sig ze zlohonq w sprawie dokumentacjq w oparciu o wykladnrE zawartq
w art. 8|b uoop., nie stwierdzono brak6w formalnych w przedlozonym wniosku.

Wobec powyZszego w trybie art. 83c ust.1 uoop. .vqyznaczono oglqdziny w terenie celem

ustalenifl, czy w obrqbie drzew wnioskowanych do usuniEcia nie wystqpuj4 gatunki chronione
prawer!. W trakcie oglqdzin przeprowadzonych na miejscu ustalono, ze usuniEcie Wnioskowanych
drzew hie spowoduje naruszenia zakaz6w w stosunku do gatunk6w chronionych. Ponadto
zweryfrftowano dostqpnoSi miejsc do nasadzefi zamiennych oraz okreSlono cechy drzew
wniqskqwanych do usuniqcia - ich warloSi przyrodntazq, w tym rozmiary drzew, funkcjq jaka
pelniq vy ekosystemie, wartoS6 kulturow4 walory krajobrazowe i ich lokalizacjq. Stwierdzono,2e
drzewa s4 w zlym stanie zdrowotnym, nie rokuj4 szans na dalszy prawidlowy rozw6j oraz
stanowiq realne zagroLenie dla bezpieczefstwa ruchu drogowego. Szczegotowe uzasadnienie
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pr zy czy ny us uni g c i a. k u^de go e gzemprar za dr zew a z o s tal o p o d
decyzji ( tabela ff 1). Z oglgdzinprr.p.o*udzonych na miejscu
do akt sprawy. W terenie stwierdzono rownieZ mozliwoSc wpr
w iloSci 2 sztvkdrzew innego gatunku.

Po tozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadnosci przedlozonego wniclsku, zostaloudzielone zezwoleme na usuniEcie dw6ch sztuk drzlw *yrr"t"g6lnionych * ptt r rolstrzygniqciadecyzjr.

Zasad4jest; w mySl art. g4 ust.1 uoop.; Ze posiad,acz
usunipcie drzew lub krzew6w, kt6re narrcza i poti"ra'organ wla
usunigcie drzew lub krzew6w, Niemniej art. g6 ust. 1 uoJp. okre
sig oplat za usunipcie. w omawianej sprawie zachodzL przesla
zapisami ar1. 86 ust. I pkt 5 uoop. _ w brzmieniu : ,,nie nalicza
kr z ew 6w, kt6r e z a gr a2 aj q b e zp ie c) e ris rw u r uc hu d, o gi ow e go.,,

JednoczeSnie, zr
zasob6w skladnik6w gl
posiadaly wartoSi prz u
,,Wydanie zenuolenia na usuniq a
organ nasadzen zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa I
usuniqcie zostalo uzaleznione od spelnienia warunk6w okresl
decyzji, w terminie okreSlonym * pptt b), pkt 4 jej r
ybytku w ekosystemie miasta. W interesie.stiony leZy,jak najlepszej jakoSci oraz zostal objqty pracami piel
jego wegetacji,
Bior4c pod uwagq powyzsze ustalenia otzeczonojak w rozstrzyg

Pouczenie:

l.

2.

3.

AT

t""^tXlf::t: .ji:"y 
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punkcie 3 sentencji decyzji do powiadomienia WydzialJ vy yqr^vru J rtrrrLsrteJt qecyzJt do powtadomtenia Wydziall

Ili:::r,Ia I Ro]nictwa. w. Departamencie Spru* Spoiecznych Urzqdu Mi;;l
*^13tl. no.yvch nasadzen 

-.u 'u celu umozli*i;; J;;;;r";i;,";: strona

Ochrony
Lodzi o

wypelnilawarunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzj|s. 
Y"r::3:_r:"r:::*li^na usuniscie drzew nie ziutn;^ z obowi4zku i odpowi edzialn

;;;;il;;ili;""i:; Sci karnej
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tyczqcych



schronieri

6.

Otrzvnluia:

-T| . Zarz{d Zielent Miej skiej
944q3 L6d2, ul. Konstantynowska 8/10

2. ala
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