
PREZYDENT MIAST A LODZI

znak: DSS_OSR_I.6 1 3 1 .962.2017 /20 I 8.KG

Tabela nr l. W kazdrzew do usun

L5d2, dnia 04.01.201g r.

DE CY ZJ A ZZl5/18

z dnia 74 czerwca 1960 r. _ Kodeks postEpowania
7) w zwi4zku z art.g3 ust. 1, art.sil'rr,. 1, 2a, 4 i 6

dy (Dz' . r,t!:i,lril :,rf, i;^:;: ;;:ry ;riir,:^r,::' Zi:;::;,o sku zar zqdu ziereni vi 
"; 

rt i.; pov 
"ri "v?"; ;;;"" *ski ej 8 / 1 0orzeka:

l' zerwoli( zarz4dowi Zieleni Miejskiej z siedzibqprzy uricy-Konstantynowskiej g/10 nausunipcie 6 sztuk drzew, *di#;"y"h * tub"li;"i, znajluj.q2ych sip na terenie pasa

"!,',7,Y":Zrl,i,."6il;g'iJ:ffi ;l;li"iiljlwtrodzi(dziatkaew,aencylna

Gatunek Obw6d pnia na
wysokoSci 130cm

Lipa drobnolistna

ruchu drogowego.

Lipa drobnolistna

Lipa drobnolistna

ruchu drogowego.



82 cm

Drzewo obumarlo i nie rokuje szans

na wznowienie wegetacji; Posiada
pr6chniej4cY ubYtek w miejscu Po

oaciqtym konarze. Stwarza zagrolenie

bezpieczefistwa ruchu dro gowe go'

4 Lioa drobnolistna

83 cm
5

6

Lipa drobnolistna

Lipa drobnolistna 80 cm

usytuowanie drzew objEtych zezwoleniem okreslone zostatro w zalqczniku nr 1 do

decy zji,rtunowifcy- rv r"""t z nanie sion4 lokalizacj q drzew do usunigcia.

2. IJzaleini(. wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew wymienionytL * punkcie 1 od

zast4pienia i.i, nowymi sadzonkami drzew w iiosci 6 sztuk jak w tabeli nr 2'

Nowe nasadzenia naleiy wykona6 na dzialce ewidencyjnej o numerze 42717 w obrqbie

G-44 w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j nowych sadzonek' Planowane miejsce

nasadzefr nie moze kolidowa6'z isiniej4c4i planowan4infrastruktur4techniczn4'

ne terminY t ealizacii zez:w olenia:

punkcie I - do 30 listoPada20l8r';
zych (posadzenia nowych drzew), o kt6rych

naia20l9r.,

Zmianaterminu usuniqcia drzew moze tu'tq'ie jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezwoleniu zmieniaj4cym, pod **.rnki.* ilysiqpienia z wnioskiem o zmianq przed

uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a'

g z lokalizacj4 posadzonych zamiennie drzew

oraz ich nazwQ gatunkow4'

Urzqd Mi
Departament

Wydzial OchronY wa

Al. Pilsudskie



Uzasadnienie

pasa drogowego przy ul.
w obrEbie c_3) f U. luk
w obrqbie G_14) w tr od,z

podstawp materialnc
zawarte w rozdziale 4 usta
ze usuniqcie drzew lub

mrasta w formie
krzewu z terenu
zabytkow.

zezwolenia na usuni
lub siedzibg wnio
nieruchomoSciq albo
w art. 49$ 1 Kodeksu
nazwe gatunku drzewa

przez projektanta posiadaj
zagospodarowania Aziatti tub"

gatunk6w chronionych na
4 I l0 oraz:. w art. 52 ust. I



Urzqd Mi

DePartament
Wydzial OchronY wa

Al. Pilsudskie



sluzqcych lrsztartowaniu zasob,w wodnych oraz ochronieniezbqdnym do wykonania i utrzynynia tych urzqdzeri,

2. - 
t.ub placfw twicziri,

tub 'llezn
nasadzeri zastqpczych, q
zywotnoici po 3 latach

z a s t qp c zy c h. p r z e p i s y a r t. 8 :t: :::'; 
t 

"ir 
ro rir/i,u rf #,W przypadku ntiwykona"io noroarr,4 ,;r;W"rr;;;, 

-o 
kt6,

:,,.0rr"*o 
lub krzewu, stosuje sry przepisy o postqpowaniu

zagroz
dtzew
z dnia

w6w, kt6re zagra2ajq bezp
zeglugi; pkt. t0 drzew lub

a nieruchomo{ci. "

lub krzew6w; 5) termin
nasadzeri',, zezwolenie na

Jednoczesnie w odrqbnej decyzji, kt6ra niDyrektorem ocrrrorry' Sl"o""?r jt i,"" lr?)r,
le wymaga uzgodnienia z Regionalnym

mi e s zaric a il ; ;,id:ii."J:'x 7, :yt -lli # xT"l "fl? f :: ::.F i ; ffi; 1"#,:mySl art. 83 a ust. 2a. uoop.'"yt.,',,2")i,:)tr;i:;';a't, drolo*i,i ar"g;-p";ti;")i,'r"*ii za. uoop' cvt.:

icnittzvonjn,^^r-^-.--- t ,, qczeniemobcych

.r. . - ieniu,,Zgii""r"y;;;;:;;;;:;i lJi"X;,;;:;h?:;l:r gatunk,,u topoti,

-"xTxd-nt,:1,,'JJ,.,':y::,,^0.:1loj:yi11*y"l przez organ w obrqbiewnioskowanych do usunie"i, 
',;"'*",t^""^'-1uj:1i:i'"y"1 

ptzez organ w obrqbie drzew
.ych (art. g3c ust..ych (art. g3c ust.
ciwy do wydania

-vy hWydzial 
^+,.,^i | 

^ 
vrvvd

^t.T 2



l.

zezwolenia na usuniQcie drzewa lub llzewu przed iego wydaniem dokonuie oglqdzin

w zakresie wystqpowaiio * ich obrqbie gatunk|w chronionltch" '

Bior4c powy2sze pod uwagp orzeczono jak w sentencji'

Pouczenie:

W odniesieniu do drzew wymienionych w punk

zast4pienie ich nowymi drzewami w punkcie

zachowaj4 Zywotno$ci po 3 latach od .dnia 
u

uooP' --. .^..-r.^:^ 1 zostanie
Usuniqcie drzew poza terminem okreslonym w punkcie 3

jato aetikt administracyjny, o kt6rym mowa w art' 88 ust sunrQclu

drzewa bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstaw nei kary

pi"nier".: w wysJkos"i dwukrotnej oplaty za usunigcie drzew'

Niniejsza decyzjawygasa w przypadku nieusuniEcia drzew w terminie okreSlonym w pkt 3 ppkt a

2

3.

4. t$:ffi?lie strony w punkcie 4 sentencji decyzii do powiadomienia wydzialu ochronv

Srodowiska i Rolnictwa w Oepartamenci: Spra* Spblecznych Urzqdu Miasta tr-odzi

o dokonaniu nowych nasadzet'r ma na celu umozliwienie stwierdzenia' ze strona wypelnila

6. Od niniejszej decyzji przysluguje stron

Odwolawczego w 
"\.odii, wniesione 7'^ poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony

Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu- Miasta N'odzi'

dzialaj4cego z upowaznienia prezydenta Miasia Lodzi, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymanta.

Zalacznikil. . ,_ ^..^_ ^^^^A-^^i-T@przybli,onqlokalizacjqdrzewa do usuniqcia oraznasadzeniami zamtennymr.

Otrzvmuiel
fz*nazieleni Miejskiej w Lodziv 

94- 303 L6d2,ul. Konstantynowska 8/10

2. ala

Do wiadomoSci:
1. Zarzqd Dr6g i TransPorlu

90-44'7 tr'6d2,uI. Piotrkowska 173

ada2006r, o oplacie skarbowej (Dz'U' 22006 r' Nr 225' poz' 1635)'

iJ


