
PREZYDENT MIAST A +'ODZT

znak: DSS-OSR-I.6 1 3 1 .3 55.20 1 7'JK L6dL, dnia 07.06.2017 r.

na usuniqcie 2 sztuk drzew, rosn4cych

nr 40 w tr-odzi (dz\alka ewidencyjna ru'

1, pn. Wykaz drzew do usuniqcra, bez

DECYZJA NR ZZ1639117

4 czetwca 1960 r. - Kodeks postqpowania

o nazwie ,,Zarzqd Zielent' Miejskiej" w \'odzi

z dnra 14 wrzesnia 2012 t. Poz' 2836) - po

w:!-odzi z s. przy ul. Konstantynowskiej 8/10 (z

orzeka

l. 7' ni Miejskiej w tr-odzi

na ter Sokola na wYsokoSci

138/3 enionYch w Tabeli nr

pobrania oPlatY ztego t1'tutu.

Tahela nr l. Wvkaz drzew <lo usu ta.

Nr Gatunek
Obwd,d pnia na
wysoko5ci 130

cm

Uwagi

I Klon jesionolistnY 180

Drzewo w zlym srame ztlruwL'LuJur'

niebezpiecznie pochylone na jezdniE' Korona

w kolizji z liniami energetycznymi

napowietrznymi. W pniu liczne naroSla rakowe

i duzy pr6chniej4cy ubytek wglqbny' W obecnym

stanie stanowi zagrolenie bezpieczehstwa ruchu

rlrnonu.reoo

2 Klon jesionolistnY t34

Drzgwo w zlym stanle zorowuLlryrrl) L LrvLLrJtrLL

ubykami wglqbnymi, prochniej4cymi w pniu'

Korona w kolizji z liniami energetycznymi

napowietrznymi. W miej scach odsloniqcia drewna

liczne owocniki gtzyba, powoduj4cego jego

rozklad. W obecnym stanie stanowi zagroZeme

b ezpieczenstwa ruchu dro gowe go'

Lokalizacjadrzew przedstawiona zostala na mapie stanowi4cej zaLqcznik nr 1 do niniejszej

decyzir

2. IJzaleiLni( wydanie zezwolenia IIa usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 1

od zast4pienia ich nowymi sadzonkami drzew w iloSci 2 sztuk, jak w Tabeli nr 2'

Urz4d Miasta t odzi

Departament SPraw SPolecznYch

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

AI. Pilsudskiego 100

92-326L6d2



Tabela kqz nqsqilno'i

L,p.

I DtZp*a iglaste lub liSciaste 4-8

techniczn4 z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4

4' ustalid nastEpuiqce, koricowe terminy rcarizacjr zezworenia:
a' usunipcie 

{ze-w wymienionych w punkcie 1 sentencji moze nastqrii w terminie do koricaczeywc^ 2018 r.;
b' wprowadzenie nasadzen zastppczych (posadzenie nowych drzew), o kt6rych mowaw punkcie 2 sentencji powinno nast4pii w terminie do korflca pakdzi,ernika 201g r.

IJzasadnienie
Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnic

w omawianej sprawie wniosek zlo2yl posiadacz nieruchomosci, a organ rozstrzygajqcyw sprawie ustalil, i2 przedmiotowa dzialka nie nalezy do katalogu nieruchomosci wpisanych dorejestru zabytkow.
Po zapoznaniu sip ze zlo2onqw sprawie dokumentacj4 w oparciu o wykladnig zawartqw art. 83b uoop., nie stwierdzono brak6w formalny.r, * prr.alozonym wniosku.

Urz4d Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskiego 100
92-326L6di



stanowi4 realne zagrokenie dla bezpieczenstwa ruchu drogowego. Szczeg6lowe uzasadnienie

prry"tyiy usuniEciakaz o podane wpunkcie 1

deiyzji (iabela nr 1). Z miejscu, sporz4dzono

ao uf.t sprawy. W teren oSi wprowadzenia na

w iloSci 2 szluk drzew innego gatunku.

po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadnoSci przedhozonego wniosku, zostalo

udzielone zezwolenie na usuniqcie dwoch sztuk drzew v'ryszczeg6lnionych w pkt I rozstrzygnigcia

decyzji.

Zasadqjest; w mySl art. 84 ust.l uoop.; 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za

usunipcie drzew lub krzewow, kt6re na\cza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenra na

usunigcie 1 uooP' okreS a

siq oplat dziPrzeslank a

zapisami ,,nie nalicza b

lcrzew6w, ogowego' "

Jednoczesnie, bior4c pod uwagE zrSwnowaaone uzytkowanie oraz potrzebE odnawiania

decyzji, w terminie okreslonym w ppkt b), pkt

ubyku w ekosystemie miasta' W interesie Stro

jak najlepszej jakoSci otaz zostil objqty prac

jego wegetacji.
Bior4c pod uwagq powy2sze ustalenia orzeczonojak w rozstrzygnlQclu.

Pouczenie:

1. W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rych przewidziano

zast4pienie ich innymi drzewami w punkci

zachowaj4 zywotnoSci po 3 latach od dnia

sentencji lub przed uplywem tego ter

nieruchomoSci, nalolony zostanie ponow

nasadzenia zastppczego'. w przypadku niewykonania nasadzenia zaslqpczego zgodnie

z zezwoleniem, 
^ 

bEd--4 mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym

J uoop.

2. nym w pkt 4 ppkt a) sentencji potraktowane zostanre

mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy na

usuniqciu drzew bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawq do wymierzenia

administracyjnej kary pieniEzn-j w wysokosci dwukrotnej oplaty za usuniqcie drzew'

3. Niniejsza decyzjawygasa * prtypuik, nieusuniqcra drzew w terminie okreslonym w pkt 4

ppkt a)jej sentencji.
4. iobo*iqtunie strony w punkcie 3 sentencji decyzii do powiadomienia Wydziatu ochrony

Srodo*irt u i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta tr'odzi o

dokonaniu nowych nasadzen rrru nu ceiu umozliwienie stwierdzenia, 2e strona wypelnila

warunek okreslony w punkcie 2 sentencji decyzjl
5. uzyskanie ter*oieniina usuniEcie drzew nie zr,valnia z obowi4zku i odpowiedzialnosci karnej

za nieprzestrzeganie zakazow i ogtamczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych' dotycz4cych
J

lJrz4d Miasta Lodzi
Departament SPraw SPolecznYch

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Al. Pilsudskiego 100

92-326r,6d2



ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lno6ci zakazu niszczenia gniazd, i schroniefrzwienqt objEtych ochronq prawne oraz humanitarnego traktowani a zwier:z,4tdzikich.6. Od niniejszej
Odwolawczeg
Srodowiska i
dzialaj4cego z upowainienia prezydenta
otrzymania.

e."ry?i',1

It(ic
P.o. Dylt

Zalacznil<t:

1. Mapa zlokalizacj4drzew do usuniecia.
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochronv

Otrzvmuia:

L Zarzqd Zieleni Miejskiej
94-303 L6d2, ul. Konstantynowska g/10

2. ala

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

92-326 t-6di

przyrody i zwierzqt.
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