
DECYZJ A I]R ZZ/2/18
Dzialajqc na podstawi e aft' r04 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postppowanialfiifft:.tiii: I?,;.Y ,,,T 

7 r., lo,. tzstl,arr. 83 ust. r, ar1. 83a ust. r,')a,4i 6 art.S3c ust.1

rozpatrzeniu wniosku Zaruadu
(znak: ZZM.W ZM.ZT . 5 0 1 . i 40

orzeka

na usunipcie I sztuki clrzewa, rosn4cego naoSci nr 3 (dz. nr 2gglg w obrpbie ,i, Z+lkaz dtzew do usuniEcia, bez pobrania oplati

I
1

Gatunek

nr Wykaz drzew do u
Obwrid pnia na

wysoko5ci 130 cm

Lipa szerokolistna tl6
LC 'Kanzacja drzewa przedstaw

PREZYDENT MIAS T A I,ODZI

znak: DS S-oSR_t.o t 3 | .1 025.20 "t7 /20tB.IK

przeds
decyzji

N,6d2, dnia 03.01 .2018 r.

Tabela

zostala na mapte stanowi4cej ,al4crrrik .rrTE niniejszej

2' uzaleLni(' wydanie zezwolenia na usunipcie drzewa.wymienionego w punkcieod zast4pienia go nowe sadzonkq drzewaw ilosci I sztuki, jak w Tabeli nr 2,

L.p.
I abela n

Gatunek

Wykaz nasadzef zas nh
Parametryn^u@

cm, na wysokoSci 100 cm)ffiurzewo liSciaste lub iglaste

w wykonai na terenach bEd4cych w zasobach Miasta pozostai4cych
no zieleni Miejskiej w miljscu gwarantuiqcym prawidl0wy rozw6j
planowan4 e miejsce nasadzenia nie mo2e r.oiioo*ue z istniej4c4 i

3. Tobowi4za
Srodowisl a viadomienia Wydzialu Ochronv
nasadzenia. rnrormacju.nul.r, prr,.ryruc ;llX"y#i_:ti".iffi,."iffi1
;i-l3fi 

'I}.X#:H:?;?:,HX,frTHT?"HI'-'J#Lqczv6"mapu,i"r."ri,*iqp;il;;.;;
Urz4d Miasta Loclzi
Departament Spraw Spolecznych 1

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskiego 100
92-326L6d2



4. Ustalid nastEpuj 4ce, koircowe terminy r ealizaci\ zezw olenta:

a. usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji moze nastqpi6 w terminie do

korica listoPada 2018 r.;

b. wprowadzenie nasadzenia zastEpczego (losadzenie nowego drzewa), o kt6rym mowa

wpunkcie 2 sentencji powinno nastqpic w terminie do korica grudnia 2018 r.

Urz4d Miasta l,odzi
Departament SPraw SPolecznYch

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

A1. Pilsudskiego 100

92-326L6di.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UML

wplyn4l wniosek Zarzqdi ZieleniMiejskiej w tr-odzi w sprawie wydania zezwolenia na usuniEcie

I sztuki drzewa.orn4..go na terenie puru 
-dtogowego 

ul. Nowej na wysokoSci nr 3 (dz. nr 288/8

w obrEbie W-24) w Lodzi. W uzasadnieniu podano, 2e drzewo jest suche. Podstawq

materialnoprawne rozpatrz rmiosku stanowi4przepisy zawarte w rozdziare 4

uoop. W mySl art. 83a ub krzewu z terenu

nieruchomoSci wydaje w ent miasta w formie

decyzji administracyjtt.j, a w ptzypadku gdy lub krzewu z terenu

.ri"irr"homoSci wpisanej do rejestru zabltk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w'

W omawianej sprawie wniosek zloLy\ posiadacz nieruchomoSci, a organ rozstrzygajqcy

w sprawie ustalil, iz przedmiotowa dzialka nie nalezy do katalogu nieruchomoSci wpisanych do

rejestru zabytkow.
po zapoznaniu siq ze zloaonqw sprawie dokumentacjq w oparciu o wykladniq zawartq

w art. 83b uoop., brak6w formalny wniosku'

Wobec po bie art. 83c ust.l oglEdziny w terenie celem

ustalenia, czy w wnioskowanego ystqpuj4 gatunki chronione

prawem..W tiakcie oglqdzin przeprowadzonych na miejscu ustalono, 2e usuniqcie wnioskowanego

drzewa nie spowoaij. ttu*rzeiia zakaz6w w stosunku do gatunk6w chronionych. Ponadto

zweryfikowano dostqpno66 miejsc do nasadzenia zamiennego oraz okreSlono cechy drzewa

wnioskowanego do usuniEcia - jego wartoS6 prz

pelni w ekosystemie, wartoSi kulturowq walory

drr.*o obumarlo i nie rokuje szans na dalszy

realne zagroLenie dla bezpieczefstwa ruchu dr

usunigciininiejszejdecyzji
( tabela scu, sporzqdzono protok6l zalqczony do akt

sprawy. woS6 wprowadzenia nasadzenia zastEpczego w

iloSci 1 sztuki drzewa.
po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadnoSci przedl.olonego wniosku, zostalo

udzielone zezwolenie "u usuniEcie jednej sztuki drz,ewa Wszczegolnionego w pkt 1

rc zstrzy gniq cia decYzj i.

Zasadqjest; w mySl art. 84 ust.l uoop.; ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za

usuniEcie drzew lub krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na

usuniqcie drzew lub krzewow. Niemniej art. 86 ust. 1 uoop. okresla wyj4tki, w kt6rych nie naltcza

siq opiat za usuniEcie. W omawianej sprawie nie naliczania

,upiru*i aft. 86 ust. I pkt 5 i 10 uoop. - w b za siq oplat za

hL krzewow, ktdre zagra2ajq bezpieczetistwu oraz "nie nali



;Xf:t;::,:';,2y":J3#1:y,!.' 
o'o'n nie rokuiq szqnsv na prze2vcie z przyczyn niezateznych od

d uwagq ztownowazone uzytkowanie oraz potrzebq odnawianiaoraz uwzglqdniaiqc fakt, ze foskowane do uruniE.iu arr"*o
% w oparciu o art. g3c ust. 3 uoo

organnasadzelizastqpczycr"rf;'#:r::;r'ir?"*rr;'#:#"
usunipcie zostaro uzareznione od spelnienia warunk6w okresdecyzji, w terminie okreSlonym w ppkt b), pkt 4

,lffi'fr:):iilt'ff T#':;Y.i";1;;$:f*l vmateriatnasadzenio,"y,brl
jego wegetacji.

Podczas oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez przedstawicieli organu,I"llTi'J*lTXHffT::fl::il j.",;,'"Hf;i'i"''*t".;,ono ou""nosJilutunr.o* ,r,,"o,,io-,,ytn

Przed przystqpieniem do usunigcia drzewa objEtego niniejszym zezwoleniem, prosimy o
:-y;:;;T,J,ffi#ffT?J"*:fiilowe w zakresie'o"r,io,,y p;;y;;iy-;-raz ochrony zwiirlqt,

- Zgodnie z treSci4 art.
decyzji ui,rurro za uzgodniony rzyrody, p-roi:kt niniejszej
w avi4zku z niewyraLeniem st hrony Srodowisk a w N'Ldzi,
projektu niniejszego zez,*olenia 0 dni od dnia otrzymania

* 
" 
|#fiiJod 

uwagp p ovtry 2sze ustalenia or zeczonoj ak w ro zstrzygni pciu.

1. W odniesieniu do dr
zast4pienie go innym
zywotnoSci po 3 latach od dni

zgodnie z zezwoleniem. b

- "*:ilxi:{ :iTlli 
"ilff ul'l.nt"n.i i p orrakro wane zo stan i e j ako

Hil?:?:::ffi 
,J:lj:Tr^ilTI,'3ii_#fu 

tr:T,li*1*il:,t1.,?11tJ"nU*;n,*fr *i*3' Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigc ia drzewaw termi ie okre$lonym w pkt 4 ppkt a) jejsentencji.
4. 

3 sentencj
aw SPolec rodowiska i

decyzji. dzenia' 2e nasadzenia
2 sentencji

5' Uzyskanie zezwolenia na usunipcie drzewa me zwalniaz obowi4zku i odpowiedzialnosci kamej zanieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczeri wynik 
":i"i"i-""przepis6w og6rnych, d,otyczqcychochronv

Urz4d Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskiego 100
92-326L6dt



6.

przyrody i ochrony zwietzqt, w szczeg6lno(;ci zakazt niszczenia gn\azd i schronieri zwrerzqt objEtych

ochron4 prawne oraz humanitarnego traktowania zwietzqt dzikich.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium

Odwolawczego w N,odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony

Srodowisku i Roftti.twa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta N'odzi,

dzialaj4cego z upowainienia Prerydenta Miasta tr'od'zi, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania.

Zalacznil<tz

1. Mapa zlokalizacjqdrzew do usuniqcia.

2. lnformacja dodatkowa w zakresie ochrony ptzytody i zwierzqt'

Otrzymuia:

7. Zarzqd Zieleni Miejskiej
94-303 N-6d2, il. Konstantynowska 8/1 0

2. ala

Urz4d Miasta Lodzi
Departament Spraw SPolecznYch

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Al. Pilsudskiego 100

92-326L6di.


