
PREZYDENT MIASTA I.ODZI

Znak:DS S-OSR-I'6 1 3 1' 1095'20 1 7/20 1 8'KG

Tabela nr 1' W kaz drzew do

L6d2, dnia 22'01.20 1 8 r'

DECYZJ A ZZIT 4I18

Dzia?ai4c na podstawie art' 104 ustawy z dnia 14 czetwca

"a*#*"cyjnego 
(Dz' U' 2017 poz' 1257) w zwtpkuz art'

; 
'8t 

ori." t ,-3 i 4, art' 83d ust' 1 i 2' art' 86 ust'- 1 p

2004 r. o ochronie p'Ly'oOy (Dz' U' z 2016 r' poz' 2134' 22

I 07 4) p o I o zp atr z"ni.t *tti o t ku Zat zqdu Zieleni Mi ei skiej prz

orzeka:

l. Zezwoli( Zarz4dowi Ziele icy Konstantynowskiej 8/10 na

usunigcie 3 sztuk drzew, duj4cych sig na terenie pasa

drogowego ul. Szkolnej s nr 11A w \-odzi (dzialka

ewidencyjn am77l6w ob ztego tytulu'

Usytuowaniedrzewobjgtychzezwoleniemokreslonezostalowzat4czntku
de cy zji,stano wi 4c y; ;;l';J z nani e s i on 4 lokalizaci q dr zew do usuni 9 c i a.

nr1

ul. Szkolna na wysokoSci nr 4

.Tesion pensYlwanski

ul. Szkolna na wYsokoSci nr 8

Drzewo posiada pr6chniej4cy ubyek

o dlugoSci ok. 1 m' Drzewo

w obecnym stanie stwarza zagtoZente

b ezpieczefrstwa ruchu dro gowe go'
Jesion pensYlwafski

ul. Szkolna vis a vis nr 11A

Drzewo posiada prochniej 4cy ub1-tek

o dlugoSci ok. 1,7 m' Drzewo

w obecnym stanie sIw atza zagt oiente

bezpieczenstwa ludzi i mienia'
Jesion pensYlwairski

Urzqd Miast
Deoartament SP

Wydzial OchronY Sr wa

Al. Pilsudskiego



2' uzaleLni(' wydanie zezwolenia na usunigcie drzew wymienionych w punkcie I odzastEpieniaich nowymi sadzonkami drzeww iloscil sztukjak w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. W nasadzen za

[:;i"iTi%:Hx"ilffi;"ffi3T; #^,1'iy,"^:-j:^,j:::{1"ej,o nryrelze 77t6 v, obrsbie
f;1] jlr*1,.:X"1.1u1?:1"il;;;"bdffi ;:,"?#ff#i/"n"*"ffi.,1i
f;f"T.#'ff 5i,""-"*f*":,itlTl;l?tT-"ilffi?fffiiHlT'TffiTf; "'li::"':::Planowane miej sce nasadzen ri""_or"' tf1;#;#1 nowych sadzonek.
techniczn4. istnieiaca ircJEc1 i planowan4 infrastruktur4



,2 Zezw sunigcie drzewa w Pasie

obcych toPoli, wYdaje sig Po

lrodow an wlaiciwY do wYdania

nia proiekt zenryolenia wrqz z aktami sprawy'

'zewll" '

W artYkule 83b ust. 1 uooP' zawatt

zezwoleniana usunigcie drzew lub krzew6w'

ta drzewa mierzony na wysokoSci 130 cm'

a) posiada kilka pni - obw6d ka2dego z Iych

iii - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej

zostanie usunigty krzew, miej sce, przy czy r"rQ'

zewu oraz wskazanie czy usuniqcie wynika

a 1994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce

ic nieruchomo6ci i obiekt6w budowlanych

omoSci. Projekt planu nasadzen zastqpczych'

usuwane drzewa lub krzewy lub projekt

w formie rysunku, mapy b4dZ projektu

Srodowisko!\ych uwarunkowaniach albo

ow reahzacii przedsigwziqcia w zakresie

enie w stosunku do gatunk6w chronionych na

art.51 ust. 1 pkt i-4 i 10 orazw art' 52 ust' 1

Po zapoznaniu sig ze zlolon parciu o ww' przepisy nie stwierdzono

brak6w formalnych w przedlo?ony azego w mysl art 5-0 $ 1 ustawy Kpa

ma czvnnosci urzgdowych' W trakcie

chy usuwanYch dtzew '
w ekosYstemie, wartoSd

2e dtzewo nr 1 Posiada

Kozpoznaj\c sprawQ i oceniaj4c zasadnosd przedloaonego wniosku, udzielono zezwolenra

na usunigcie 3 sziuk drzew gatunku jesion pensylwafski, wyszczegolnionych w punkcie 1

sentencji decYzji.

zasad4jest, ze posiadacz nieruchomosci ponosi oplaty za usuligcie drzew lub krzew6w'

kt6re nalic tu , poiiura organ wlaSciwy do wVdqi.a zezwolenia na usunigcie drzew lub

krzew6w. lakkohviek treS6 art. 86 ust. i ,roop zal<ladawyjatki i tak nie nalrcza sig oplat za

usuilQcle :

i,'riiirr* ,* krzew6w, na kt6rych usunigcie nie iest wymagane zen'ttolenie;
- : -^: ^1^--^-^:^ )---.tt -no-nrrtrL,'i';;:;; mi-irrn*i*, iezeti usuniscie i.est nuiqzane z,odnowq :!:!?s:.*1"?^di1::,,::1*:!:

i"-',rii"it";;r;;';;;'*;ii ;pi"i4 ao reiesrry-lybvlkm'; 4) drzew tub trrzew'w' ktdre



wca zwyczajnego,
klonolistnego, b)

r6cenia grunt6w

rokujq szansy na prze2ycie,
o obwodzie pnia mierzonym
ch do gatunk|w rodzimych,

t. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpou,iednio.3.
czych, o kt1rych mowa w ust. 2, zgoclnie
ewu, stosuje sig przepisy o postgpotrtaniu

lub przesaa
zezWOlenia na u.suniprip rlyzo.n,n l",h L-,-.,yy od wykonaniauu wyLUnanla

; 2) liczbg drzey,

Urzqd Miasta t_odzi

... Pgqaltament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Al. Pilsudskieg o 1OO, 92_326 l_od2



krzewow: 3) minimalnY obw

ew6w; 4) gatunek lub odm

termin zlo2enia informacii o

uzalehnione od speinienia warunko

inie okreslonym w podpunkcie b) w pt

zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta' W interesie

materiat nasadzenio*y'uyr;ur. najlepszej jakosci oraz zosral objqty pracami pielggnacyjnymi

gwarantuj qcymi utrzymanie wegetacJ 1'

zgodnie zttesciq arl.83aust. 2a i 6 ustawy o ochronie przytody' projekt niniejszej

decyzji uznano R;gio"uf"lg: 
"D.yreklora 

Ochrony Srodowiskaw Lodzi'

w zwrqzku z ni ,rii prr"tnlOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania

plojektu niniejs a'

wdniuoglgdzinterenowychprzeprowadzony.chp|ZeZorgan.wobrgbiedrzew
wnioskowanych do usunigcia nie stwierdzono obecnosci gatur 6w chronionych (art' 83c ust'

1 ustawy z dnral6 kwietnia 2004 r. o o"trrotri" przyrodyf cyt.: "organ wlaiciwy do wydania

zezrtolenia na usunigcie drzewa lub krrewi pized jego wydaniem dokonuie oglgdzin

tv zakresie wystgpowania w ich obrgbie gatunk6w chronionych" '

Bior4c powyZsze pod uwagg orzeczonojakw sentencji'

1.

2.

Pouczenie:

ialy zastosowanie przepisy o postqpowamu

86ust.2i3uooP.

usunigcie drzew.

3. Niniejsz a decyzjawygasa w przypadku nieusunigc\a drzew w terminie okreslonym w pkt

3 ppkt ajej sentencji.

4. Ziiowiqranie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do^p

S.odo*ist a i Rolnictwa w Departamenc'e Spraw Sp

o dokonaniu nowych nasadzenma na celu umoZliwienie

warunek okreslony w punkcie 2 sentencji*Ti"%"tnia 
z obow r4zkui odpowiedziarnosci

i

zwterz4t dzikich.
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Zalaczniki:
1. Mapa z przyblihon4 Iokalizacj1drzew do usunigcia.

eleni Miejskiej w N,odzi
6di, ul. Konstantynowska g/1 0

Do wiadomoSci:
1. Zarz4dDr6g i Transportu

90-447 L6d2,d. piotrkowska 173

Zwglniono z oplatv skarbowei.
I',odstawa:ustawa zdnia16listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.u.22006r. Nr225, poz. 1635)

Urzqd Miasta t odz

W twa


