
PREZYDENT MIASTA I,ODZI

znak: DSS-OSR-I.6 1 3 1 .36 1.20 1 7.KP N,6d2, dnia 07.06.2017 r.

DEC'YZJA NR ZZ/643/17
DziaLajqc na podstawie art. !04 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania

administracyjnego (Dz. U. z201pr.,poz.23 zp62niejszymi zmianami), art.83 ust. 1, art. 83aust.
1, 83d, 86 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz, U. 22016 T., poz.
2134 ze zm.) zwanej dalej w skf6cie uoop, w zwiqzkuz g 1 i g 4 pkt 2lJchwaly Rady Miejskiej

nta 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki
" w Lodzi i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj.
6) - po rozpatrzeniu wniosku Zaruqdu Zieleni
8/1 0 (znak: ZZM.WZM.ZT .50I.25 1 .20 1 7.cW)

orzeka

l. Zezwoli( Zarzqdowi Zieleiri Miejskiej w Lod tuk drzew, rosn4cych
na terenie pasa drogowego ul. Rpdomskiej w tr odzi nr 237 w obrpbie G-4y,
wymienionych w Tabeli nr 1, pn. Wykaz drzew do us oplaty ztego tytulu.

Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskiego 100

92-326 t 6di

Tabela nr 1 kaz drzew do usuniecia

Nr Gatunek
Obwrid pnia na
wysokoSci 130t

cm
Uwagi

1 Klon jesionolistny ts4

Drzewo w zlym stanie zdrowotnym, niebezpiecznie pochyla
sig na ci4g pieszy ul. Radomskiej, w pniu Sredniej wielkoSci
uby'tek wglgbny pr6chniej4cy. W obecnym stanie drzewo
stanowi zagrolenie bezpiecze'hstwa ruchu drogowe go.

2 Klon iesionolistnv r92

Drzewo w zlym stanie zdrowotnym. W pniu od odziomka
do wysokoSci ok. I m ubytek wglqbny pr6chniej4cy,
moZliwy ubytek kominowy. Odslonigte drewno poppkane.
W obecnym stanie drzewo stanowi zagrohenie
b ezpieczenstwa ruchu dro gowego.

a
J Klon iesionolistnv 201

Drzewo w zlym stanie zdrowotnym z pr6chniej4cym
ubytkiem wglpbnym od odziomka do wysokoSci ok. 60 cm.
Odslonipte drewno- spqkane. Na wysokoSci odziomka
liczne odrosty zpqk6w przybyszowych. W obecnym stanie
drzewo stanowi zasrolenie

4 Klon jesionolistny r57

Drzewo w zlym stanie zdrowotnym, w niebezpiecznie
pochylone na jezdnig, na wysokoSci ok. 2,5 m Slad po
odlamaniu sig konara. W pniu liczne naroSla rakowe i

ubytki wglqbne pr6chniejqce. W obecnym stanie drzewo
stanowi zagro2enie bezpieczeristwa ruchu drogowego.

5 Klon iesionolistnv 167

Drzewo w z+ym stanie zdrowotnym, z wyniesionym
systemem korzeniowym, na wysokoSci ok. 2,5 ubytek
wglpbny pr6chniej4cy, mozliwy kominowy. Na pniu liczne
naro6la rakowe. W obecnym stanie drzewo stanowi
zagro2etie bezpieczehstwa ruchu drogowego,

6 Klon iesionolistnv 180
Drzewo w ilym stanie zdrowotnym, z du?ych rozmiar6w
ubytkiem wglgbnym (mo2liwy ubytek kominowy). W pniu

Urz4d Miasta t odzi



Lokahzacja drzew przedstawiona zostaLa na mapie
decyilr

zalqcznrk nr 1 do niniejszej

) UzaleLni( wydanie zezwolenia na usuniEc,ie drze wymienionych w
uk, jak w Tabeli rn 2.od zastqrienia ich nowymi sadzonkami drzew w iloSci 7 sz

Tabela nr 2. W nasadzeri

ewidencyjnym 237, w obrEbie geodezyjnym G-4, z uwagl na brak podstawy prawnej do jej
wydania.

Urz4d Miasta l,odzi
Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Ai, Pitsudskiego 100

92-3261,6d2

Nowe nasadzenia naIe?y wykonad na dzi
na terenach bEd4cych w zasobach Miasta po
Miejskiej w miejscu gwarantujecym prawidl
nasadzenia nie moZe kolidowad z istniejqc4

3. 7'obowiqza( Zarzqd Zieleni Miejskiej w
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie
nasadzefi. Informacjp naleZy przesyla(, do W
od daty ich wykonania. Do powiadomienia
zamiennie drzew, wraz z podaniem nazw gat

4. Ustalid nastEpuj4ce, koncowe terminy reahz

a. usuniEcie drzew wymienionych w punkci
czerwcl 2018 r.;

b. wprowadzenie nasadzefr zastgpczych
w punkcie 2 sentencji powinno nast4pi6

5. Nie zezwoli(. Zavqdowi Zieleni Miejskiej w
klon jesionolistny o obwodach pni: 187cm (
klon zwyczajny o obwodzie pnia I23 (



Uzarsadnienie

Do Wydzialu Ochrony S a i R,olnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UMI-
wplyn4l wniosek Zarzqdu Ziele Miejskiej w tr odzi w sprawie wydania zezwolema na usuniqcie
l1 sztuk drzew rosnacvch na ie pasa drogowego ul, Radomskiej (dziaika ewidencyjna m 237

w obrqbie G-4). W uzasadnieni
rozwidleniu. Podstawg materi
przepisy zawarte w rozdziale 4

lub krzewu z terenu nier

podano, 'Ze drzewa posiadaj4 wypr6chnienia pni i pqkniqcra w
noprawn€L rozpatrzenia przedmiotowego wniosku stanowi4
p. W my5l art.83a ust.l uoop. zezwoleme na usuniecie drzewa
i wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent

miasta w formie decvzii admi racyjnej, a w przylradku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub
krzewu z terenu nr i wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator
zabyk6w.

aleLy do katalogu nieruchomoSci wpisanych do

dokumentacje w oparciu o wykladnrE zawartq
ych w przedlolonym wniosku.

.1 uoop. .vqyznaczono oglqdziny w terenie celem
do usuniqcia nie wystgpuj4 gatunki chronione

a miejscu ustalono, ze usunipcie wnioskowanych
stosunku do gatunk6w chronionych. Ponadto

eri zamiennych oraz okreSlono cechy drzew
rodnicz4 w tym rczmiary drzew, funkcjE jaka
krajobrazowe i ich lokalizacjg. Stwierdzono, 2e

drzewa sq w zlym stanie zdro'votnym, nie rokuj4 szans na dalszy prawidlowy rozwoj oraz

stanowi4 realne zagroaenie dla bezpieczeristwa ruchu drogowego. Szczegolowe uzasadnienie
przyczyny usunigciakazdego eglemplarzadrzewazostilo podane wpunkcie 1 sentencji niniejszej
decyzji ( tabela ff 1). Z oglgdzitl przeprorn'adzonych na miejscu, sporzqdzono protok6l zalqczony
do akt sprawy. W terenie stwiet'dzono r6r,vniez mozliwoS6 wprowadzenia nasadzet'r zastEpczych

w iloSci 7 sztuk drzew innego gafunku.

Po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadnoSci przedNohonego wniosku, zostalo
sztuk drzew wvszczes6lnionych w pkt 1

; ze posiadacz nieruchomo6ci ponosi oplaty za

iera organ wlaSciwy do wydania zezwolenta na
st. 1 uoop. okreSla wyjqtki, w kt6rych nie nalicza

sig oplat mawianej sprar,vie zachodzi przes\anka nie naliczania oplat, okreSlona

zapisami 5 uobp. - w brzmieniu: ,,nie nalicza siq oplat za usuniqcie drzew lub
lcrzewdw, ezpietpzeristwu ruchu drogowego. "

r6wnowazone uzytkowanre oraz a

z ilgdniaj4c fakt, 2e wnioskowane a

p t o art. 83c ust, 3 uoop., w treSci 2

,,Wydanie zezwolenia na usuniptgie drzewa lub lcrzewu mohe byt uzaleznione od olceilenia przez
organ nasadzefi zastqpczych l\b przesaclzenia tego drzewa lub lcrzewu - zezwolenie na ich
usuniqcie zostalo uzalezntone !d spetrnienia warunk6w okreSlonych w pkt 2 rozstrzygnigcia

Urz4d Miasta l-odzi
Departament Spraw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskiego 100

92-326L6di



decyzjr, w terminie okreSlonym w ppkt b), pkt
ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Stron
jak najlepszej jakoSci oraz zostal objqty prac
jego wegetacji.

W pkt 5 sentencji niniejszej decyzji odm6
drzew w tym gatunku klon jesionolistny o obwo
152 cm (nr inw. 9) i klon zwyczajny o obwodzi
o nr ewidencyjnym 237, w obrEbie geodez
fitosanitarny. Po wykonaniu zabiegow pielEgna
w terenie. W chwili obecnej brak jest podstaw d
pogorszenia siE stanu zdrowotnego ww. drzew, i
usuniEcie.

Bior4c pod uwagp powylsze ustalenia orzeczono

Pouczenie:

1. W odniesieniu do drzew wymienionych w pu
zastqpienie ich innymi drzewami w punkcie
zachowajqzywotnoSci po 3 latach od dnia
sentencji lub przed uplywem tego te
nieruchomoSci, nalolony zostanie ponow
nasadzenia zastEpczego. W przypadku n
z zezwoleniem, bpdq mialy zastosow
w administracji. Podstawa art.86 ust. 2 r 3 uo

2. UsuniEcie drzew poza terminem okreslonym
jako delikt administracyjny, o kt6ryrn mo
usunipciu drzew bez wymaganego zezw
administracyjnej kary pieniE2nej w wysokoSc

4.

3. Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniqcia
ppkt a)jej sentencji.

Zobowtqzanie strony w punkcie 3 sentencji decyzji do 
1

Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Sprraw Spol
dokonaniu nowych nasadzefl ma na celu umozliwienie
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzj|

Urz4d Miasta l.odzi
Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
AI. Pilsudskiego 100

92-326t 6di.

drzer.t, w terminie okreSlonym w pkt 4

iadomienia Wydzialu Ochrony
tr-odzi o

wypelnila

5. Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew nie zwarlnia z o
za nreprzestrzeganie zakazow i ograniczeri wynikaj4cych z og6lnych, dotycz4cych
ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnoSci za(azv nrszczenia gniazd i schroniefr
zwierzqt obj gtych ochron4 prawne oraz humanitarnego traktqlwani a zwierzqt dzikich.

znych UrzEdu Miasta
wierdzenia, ze strona



6. Od niniejszej decyzji
Odwolawczego w trodzi, w
Srodowiska i Rolnictwa w
dzialaj4cego z upowaZnien
otrrymania.

Zalaczniki:

Mapa z lokalizacj4 drzew do
Informacja dodatkowa w za

i Miejskiej
ul. Konstantyno

2. a/a

Urz4d Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al, Pitsudskiego 100

92-326L6di

1.

2.

uguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
iesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony

rtamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi,
Prezydenta Miasta N,odzi, w terminie 14 dni od daty jej

ochrony przyrody i zwrerzqt

8/1 0
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