
PREZYDENT MIAST A LODZI

Ztakz D S S -o SR- r.613 1 .207.2 0 1 7.wwk L6d2. dnia 11.05.2017 r.

DECYZJA ZZI 527 llTa-

DziaLajqc na podstawie arl. 104 ustawy

a.dministracyjnego fi ednolity tekst: Dz' U

83a ust. 1, art.83c ust.3, art.86 ust' 1 p

l6 kwietnia 2004 t. o ochronie przyrody fiedn
rriejszymi zmianami), zwanej dalej w skro

Zjelcni Miejskiej w Lodzi zls w tr'odzi pt
'/,7,\4,W 7,M.2'1 . 5 0 | .r8 9.20 1 7.BW),

orzeka m

Lokalizacja drzewa objqtego zezwoleniem usuniEci a zostaNa wkreslona na zal4czniku gra-

frczny mnr 1, stanowiqcym inte graln4 czqsc niniej szej decy zjt'

2. IJzaleLmd wydanie zezwoleniana usuniEcie drzewa wymienionego w pkt 1, powyzej' ot1

zastqpienia go nowymi sadzonkami drzew w iloSci 3 sztuk, jak w Tabeli m 2 pontlei' na

dzialce ewidencyjnej nr 4/38 w obrqbie B

o dobrze wyksztalconym systemie korzeni

nie mogQ kolidowa6 z istniej4c4 lu

l" Zcrw,oli ( Zarzqdowi Zieleni Miejskiej w \'odzi na usuniEcie I sztuki drzewa wymlenlo-

lrclto w Tabeli nr 1, rosn4cego w I'odzina
(, rl;rn.r,clr crvidencji znajdui4cego sig nat
gen. Michala Tokarzewskiego), rosn4ce

*i.lolokulowego przy ulicy Marynarskiej
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Tabela nr 1. Wykaz drzew do usunigcia'

techniczn4.
'f abela nr 2. Wykaznasadzeri zastppcrych'

3. Ustalid nastqpuj4ce, kofcowe i nieprzekraczalneterminy reahzacii zezwolenra:

a) usuniEci i-dit"*uwymienionego w pkt 1 - do korica grudnia 2017 r'.'

;1 ;;;;;;;; u nurLdt ,^r"tqp.ry.h (posadzenir: nowvch drzew), wvnrienionvch

1

P rzy czyna usuni gcia drzew a

Uwagi

Drzewo w zlym stanie sanitarnym, stwarza

zagrokenie b.rPi."r.fta*u l"d'i

L.p.

Nr
drzewa

na
mapie

Gatunek

Obw6d pnia
drzewa na
wysokoSci

130 cm

I 1
Jablof

domowa
100 cm

Minimalne Parametry nasadzeh:
obw6d pnia drzewa na u'ysoko5ci 100 cntt,.p

t,

Gatunek
Liczba sadzonek:
drzewa - w sztukach

Grusza
drobnoowocowa

a
J 10 cm



wprowadzenia nasadz eh zastgpczych moze
ny decyzjq - zezwoleniem zmieniaj4cym,
pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem

in6w wymienionych w podpunktach litery
a i/lub b, powy2ej.

4. Zobowi4zad.wnioskodawcp ZarzqdZieleniMiejskiej wtr odzido powiadomienia Wydzia-
lu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Ur.zqdu Miasta
Lodzi o wykonaniu nasadzen zastgpczych, o kt6rych mowa w pkt2 rozstrzygniEcia,
w terminie 14 dni od daty ich wykonania. Do powiadomienia nalezy dotqczyc mapQ
z okreSleniem lokalizacji posadzonych zamiennie drzew i ich nazw gatunkowych. 

-

IJzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw SpolecznycS
Urzgdu Miasta Lodzi wplynql wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr odzi zls w \,odzi przy
ulicy Konstantynowskiej 8/10 w sprawie wydania zezwolenia na usuniEcie 1 sztuki dtzewa
rosn4cego na dzialce ewidencyjn<>j rn 4138 w obrEbie B-48, po zachodniej stronie budynku
mieszkalnego przy ulicy Marynarskiej nr 46-50. W uzasadnieniu wniosku podano , iz iiAbndomowa posiada pr6chniej4cy ubfiek u podstawy pnia i jest pochylona. Do wniosku zostatr
dolqczony wydruk z ortofotomapy z zaznaczonqlokahzacjqdizewaproponowanego do usu-
niEcia.

PodstawE materialnoprawne rozpatrzenia przedmrotowej sprawy stanowiq przepisy
zawarte w rozdziale 4 uoop. W my51 art. 83a ust. I uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
l<rzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta w formie decyzji administracyjnej, aw przypadku gdy zeiwolenie d,otyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci vrpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator
zabytk6w.

W omawianej sprawie wnic,sek zNo|yNa jednostka oryanizacyjna Miasta tr odziposiada-
esie utrzymania drzew) wynikaj4ce zuchwaly
nia 12.09.2012 r. - w sprawie utworzenia jed-
ejskiej w tr odzl" i nadania jej statutu, a organ

owa dzialka nie nale?y do katalogu nierucho-
rnoSci wpisanych do rejestru zabykow.

Po zapoznaniu siq ze zlohortqw sprawie dokumentacjq w oparciu o wykladni q zawar11q
w art. 83b uoop., nie stwierdzono brak6w formarnych w przedlozoiymwniosku.

Wobec powy2szego w trytrie art. 83c ust. 1 uoop. .vq'znaczono oglpdziny w terenie
celem ustalenia, czy w obrqbie drizewa wnioskowanego do usuniEcia nie"wystgpuj4 gatunki

adzonych na miejscu ustalono, ze usuniEcie
ia zakazSw w stosunku do gatunk6w chro_

radnrczau w tym rozmiar drzewa, funkcjp
v'ralory krajobrazowe i jego lokalizacjq. Stw
ny w kierunku zielerica i istniej4cego w s4sied
na wysokoSci ok. 1 m od poziomu terenu wi
dtzewa znaczne iloSci suszu. W tyrn stanie drzewo stanowi zagrozenie bezpreczehstwa lgilzi

4gu pieszego. Jablori domowa nie r.oktrie
wartoSci kulturow4 przyrodnicza i krajo_
u, bez udzialu przedstawiciela wniosko_

zono dokumentacjq fotograficznq i protok6l _

Ien1eStw1erdzonorownie2moZliwo56wprowadzenianasadzeri
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zastgpczych w w pkt 2 t'ozstrzygniqcia' Proponowana lo-

karizacjanasad ni zaNqc,,zniku graficznym nr 1, stanowi4-

cym integraln4

Po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadnoSci przedlo1onego wniosku' zostalo

udzielone zezwoienie na usuniqcie t sztut<i drzewa - jabtoni domowej' wyszczeg6lnionej

w pkt I rozstrzYgniqcia decYzii.

Zasadqiest, si oPiatY za

usuniEcie drzew lub zezwolenia

na usuniqcie drzew kt6rYch nie

nalicza siq oPlat za usuniqcie'
nizej wyszczeg6lnione przypadki nie nalicza-

6w, kt6re zagra2ajcl bezpieczeristwu ludzi lub

b funkcjonowaniu urzqdzen, o kt6rych mowa

. 
r." - Xideks cywilny (iednolity tekst: Dz' U'

a

- art. 86 ust. 1 pkt 10 uoop. - ,drzew lub lvzew6w, lct,re obumarly lub nie rokuicl szansy nct

prze2ycie, z przyczyn niezileznych od posiadacza nieruchotnoSci" '

wobec powy*szego udzielono zezwolenia na usunigcie 1 sztuki drzewa bez pobrania oplaty

ztego t1'tulu.

Jednoczesnie, maj4c na uwadze potrz

w oparciu o art. 83c ust. 3 uoop', kt6ry okre6

lub lrrzewu mo1e byt uzale2nione od okr

najlepszej jakoSci oraz zostil objqty pracam

jego wegetacji.

Bior4c pod uwagE powyZsze ustalenia otzeczonojak w roz:'sttzygniqciu'

Pouczenie:

w odniesieniu do drzewa wymienionego w pkt 1 rozstrzy-gniEcia decyzji, wobec kt6rego przewl-

dziano zast4pienie go innymi drzewami okreslonymi w pkt 2 to,zsttzygnrgcia zezwolenia' a posa-

dzone drzewanie zachowaj4 Zywotnosci po 3 latach od dniLa uptywu terminu wskazanego w pkt 3

ppkt litera b) rozstrzygniE.iu lrub przed .rpty*"- tego terminu, zprzyczyr:. zaleanych od posiada-

cza nieruchomo6ci, nalozony zostanie pono*ni" w diodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzef

zastqpczych. w przypadku niewykonania nasadzef. zastgpczych zgodnie z udzielonym zezwole-

niem, bEd4miaiy zasiosowanie pizepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administr acji' okre6lone

art.86ust.2i3uooP.
UsuniEcie drzewa poza terminem okreslonym w pkt 3 ppkt litera a) rozstrzygniEcia decyzji zosl,a-

nie potraktowane jako delikt administracyjny, o kt6ty- mowa w art' 88 ust' 1 pkt 1 uoop" polega-

jqcy na usuniqciu drzewa bez wymag un"gi zezwolenia., stanowiqcy podstawE do wymierzenia

adrrrinistracyjnej kary pieniEznej w wysokosci dwukrotnej r:ptalv za usuniqcie drzetva'

Niniejsza decyzjawygasa w przypadku nieusunigcia drzewaw terminie okreslonym w pkt 3 ppkt

litera a) r ozstr zy gniqc\a decy zji.
Zobowiqzanle strony w pkt 4 tozstrzygniqcia decyzji do powiadomienia Wyclzialu Ochrony

Srodowiska i Rolniciwa w Departamencie Spraw Sp-ollczrrych Urzqdu Miasta tr-odzi o dokonaniu

nowych nasadzefr ma na celu umozliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila warunek okleslony

1.

2

4

3.

w pkt 2 rozstrzYgniqciadecYzj|



5. Uzyskanie zezwolenia na usunipcie drzewa nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnogci karnej
zanieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotyczqcyci
ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnoilci zakazg nirr"r.nL g"i-a i schronieri
zwierzqt objEtych ochron4 prawn qoraz humanitarnego traktowan ia zwierzqt azii<ictr.Od niniejszej decyzji prrysluguje stronie
Odwolawczego w tr od,zi, wniesione za po
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie
dzialaj4cego z upowa2nienia prerydenta M
dorpczenia.

6.

Zalacznikl.
1' Mapa z lokalizacj?- drzewa przewidzianego do usuniqcia i lokalizacjq nasadzen zastqpczych.

O tr zy mui 4 fu zalacznjkiem\ :

\!)z7r3a Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska gl I0, 94_303 ),,6d2

2. ala,-

Zwolniono z onlatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (ednolity tekst: Dz. rJ. 22016 r., poz. lg27).

po
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Zal4cznik nr L

clo dlecyzji nr ZZ/ 527 / n'7

z dnia trn.05.2017 r.
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