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DBCYZJA ZZI 526 IIl

orzeka m

I . r',r';rrv ril i {. T,arzqdowr Zieleni Miejskiej

111,,'i, r'. 
-l'ltli,'li rrl' l" rosn4cych w |'odzi

ewidencyjnei r't 27817 w obrEbie B-28)'

oplatY ztego t;'tulu.

Tabela nr L. Wykaz drzew do usunipcia'

w Lodzi na usuniEcie 3 sztuk drzew wymienio-

w pasie drogowym ulicy Zdufskiej (na dziat'ce

vis a vis nieruchomo5ci nr 11A i 13,bez pobrania

Lokalizacia drzew objqtych zezwoleniem usuniqcia zoslila wkreslona na zal4czniku gra-

frcznymnr 1, stanowi;;;- integraln4 czElc niniej szej decy iy'

2.

terenach bqd4cych w zasobach Miasta' poz

tcchniczn4.

P rzy czy na usunigcia drzew a

Uwagi
Obw6d Pnia
drzewa na

wysokoSci 130 cm

Drzewaw zlym stanie sanitarnym' zagraZaiq

bezp\eczeitstwu ruchu drogowe:go i stwarzaj4

zagr ozenie bezpiecze>nstwa ludzi i mieni a'

tr6jpniowa
44+78+78cm

Leszczyna
turecka

czteroPmowa
63+52+71+78

Leszczyna
turecka

dwupniowa
78+73cm

'Ialrcla nr 2. Wykaznasadzef, zastppczych'

Mittimulo. Parametlry nasadzeri :

obw6d pnia drzewa na wysokoSci 100 cm
drzewa - w sztukach

Urzad Miasta t-odzi
Deoartament SPraw SPolecznYch

Wvdzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

eteiZ J6zefa Pilsudskiego 100,92-326 l-6d2



zalne termi ny realizacji zezw olenia:
kor[ca grudnia 2017 r.;

sadzenie nowych drzew), wymienionych
2018 r.

Zmiana terminu usunipcia drzew lub te moze

fucYm'
skiern
litery

IJzasadnienie

cznych
zi przy
drzew

(na dzralce ewidencyjnej m 27gl7 w obrqbie

tureckie ob uzasadnieniurvniosku podano, 12 Ieszczyny
wniosku zostal dolqczony wydruk z ortof;to_mapy z zaz anych do usunipcia.Pod a przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
. 1 uoop. zezwoleme na usuniecie aizewa tul

Wor
jqca prawo d

Rady Miejsk
nostki budzetowej o nazwie ,,Zarzqd. ZieleniM
rozs.tr.zygajeoy w sprar,vie ustalil, iL przedmiot
moSci wpisarrych do re.jestru zabyk6w.

Fo zapoznaniu siq ze zlo2onqw sprawie dokumenta.jl_* oparciu o wykladni p zawart4w art. 83b uoop., nie stwierdzono brak6w formalnych w f.r"oro'onym wniosku.

- ich
rtoSi
eoz

marle. Tym ewa znajduiEce siq'zagra2ajq ruchu arogorr"go

warto.ci krrrfirro.t^." nrzr;rnrr-i^ -^ : 1--^:^1-,. 
rienia' Lesz osiadaj4nilwielicau4Jt IrrewrelKqwartosci kulturow% przyrodniczq i krajobrazowqL. z ogtedrrnprzeprowadzonych na mieiscu.

Urzqd Miasta t odzi

... pgqaltament Spraw Spolecznych
.Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Rteja J6zefa Pilsudskiego 1OO, 92-326 l_odz



nnoSciach. sPorz4dzono

W terenie stwierdzono

ztuk:- drzew. okre SlonYch

w pkt 2 rozstrzYgniqcia.

Po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadnoSci przedloaonego wniosl<u' zostalo

udzielone zezwolenie na usuniqcie 3 sztuk dt"ew - leszczyiy tureckiej' v'ryszczeg6lnionych

w pkt I rozstrzY gniqcia decYzii'

Zasad4 jest, w mySl arl' 84 ust' 1 uoop" ze si oplaty za

usr-iniqcie drzew lub krzewow, kt6re naliczaipobi zezwqlenta

na usuniEcie drzew lub krzew6w' Niemniel art' AO kt6rych nie

nalsczasiE oPlat za usuniqcie'
nizei wyszczeg6lnione przypadki nie nalicza-

u ludzi lub
rych mowa
kst: Dz. U.

;

,i1'1,.!(rrrst.lpl<t5r-roop.-',drzewlublcrzew6w'h6rezagra2aiqbezpieczeit'stwuruchu
drogowego lub kolejowe[o albo bezpieczeristwu Zeglugi";

- arl. 86 ust. 1 pkt 10 uoop. - ,drzew lub krzew6w, lct,re obumarly lub nie rokujq szansy na

prze2ycie' z przyczy'n nie'iteziych od posiadacza nieruchomoici" '

Wobecpowzszegoudzielonozezwo|enianausuniEcie3sztukdrzev.lbezpobr:aniaoplaty
ztego tYtulu.

Jednoczesnie, majqc na uwadze polrz

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

lub krzewu mo2e bYt uzale1nione od

najlepszej jakoSci oraz zostil objEty pracam

jego wegetacji.

Bior4c pod uwagq powyZsze ustalenia orzeczotlojak w rozstrzygniqciu'

Pouczenie:

zezwoleniem, bQdQ mialy zastosowanle ptzepr

okreslone ar1. 86 ust' 2 i 3 uooP'oKreslone aru' oo usL"4 r J uwvv' 
-Lt ? nnkt li 'a decyzji zosta-

2. usuniqcie drzew poza terminem okreslonym w pkt 3 ppkt litera a) rozsiffzygnrQcl
,^ ,,, ^# QQ rrcr 1 nlrt 1 uoon.. nolesa-HT:Hffi;.il; detikt administracyjny, o kt6'v-.*owa w art' 88 ust' I pkt 1 uoop" polega-

,,ionrr .ndqfawe do wvmierzenia
fi:iXT"::"Jil:;iT,"* bez wvmag"i";:' i:"Y1::?; ::?T:'::.{,,11?.11':}:.f, 

wvmierzenia

'uf,ffi3rr#""il; pieniEznej * wysokosci dwukrotnej optaty za usuniqcie drzevra'

---.,^otlrr, .icrrqrrniecia drzew w terminie okre$lonyrn w pkt 3 ppkt
J Ninieisza decyzja*y;;;pirypuiuunieusunigcia drzew w terminie okreglonyrn w

titera a) r ozstr zy gniQcia decy zii'

Urz zl

Departa Polecznycn
Wydzial Oc ska i Rolnictwa

ntell lozeta 00' 92-326 t-6dz



4 zobowiqzanie strony * plt 4 rozstrzygniQcia decyzjr do powiadomienia wydziata ochronySrodowiska i Rolnictwa w Departam.trli-" spru* splt".rrry.iiurzEdu Miasta tr odzio dokonaniunasadzefl nowych drzew ma na celu umozliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila warunekokre$ lony w pkt 2 r ozstrzy gnigcia decy zji.
uzyskanie zezwoTenia na usunipci " dri"* nie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialnosci karnejzanieptzestrzeganie zakaz6w i ograniczef wynikajqcych-i prtpis6w og6lnych, dotyczqcychoohrony ptzyrody i ochrony zwiirzqt, w szczeg6lnoici zakazu niszczeni a gniazd, i schronieiizwierzqt objptych ochron4prawnEorazhumanitarnego traktowan ia zwierzqtdzikich.
9t niniejszej decyzji prrysluguje stronie odwolanie do samorz4dowego Kolegiunro{wolawczuqo 

-* 
tr'odzi, wniesione za posrednictwem Dyrektora Wydzialu ochronysrodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw spolecznych urzpdu Miasta tr orJzi,dzialaj4cego z upowainienia Prerydenta Miasia nodii, w terminie 14 dni od dafy jejdor€czenia.

6.

ZalacLnik:
1. Mapa zlokalizacjqdrzew przewidzianych do usuniqcia.

Zaruqd Zieleni Miejskiej w tr odzi
ul. Konstantynowska Bl70,94_303 tr 6di

2. a/a,-

Zlolniono z onlatv sk ei.
Podstawa; ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (jednolity tekst: Dz. rJ. 22016r., poz. 1827).

lupoa/rt#rrtLnta.
ent idsta

L'ue Kuchg.
Z CY DVIIE;(TO,U\

z zalacznikiem):

Urzqd Miasta t odzi

.-. Departament Spraw Spolecznych
Wydziat Ochrony Srodowiska i Roinictwa

Aleja Jbze'fa Pilsudskiego 1OO, 92-326 L6dz
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uRzAD MTASTA LODZI
DEPIRTAMENT SPRAW SPOLECZNYCH

doslskt Iffolnhtwe
Pilsudskiego '100

lox4?63817 47

Zal4czniknr I
do decyzji nr ZZI 526 I 11
z dnia 08.05.2017 r.
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