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2. Ht'ffff;e ezworenia na usunigcie drzewa wvmr;nionego w pkt 1' od zast4pienia go

sadzonk4nowego drzewaw postaci 1 sztuki' jak w Tabeli nr 2'
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enia zast€pczego w mie.
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3'ustalid nastgpuiqce, koricowe i rLieprzekr aczarneterminy rcarizacji z',eza) termin usunipcia drzewa,wy.mienionego w punkcie 1, ustala sipb) termin wprowadze nia nasadzenia zastppc ego o kt6rycm mowa019 r.

' 
wadzenja nasadzenja zastepczego mo2ew Lodzi w decyzji _' ,"r-_or""iu
em o zmianp przed uplywem terminJw

odzi do powiadomienia Wydzialu OchronySpraw Spolecznych rLtzpiu Mi;;-;;;

"y:^!::?7 z.*Iu1 zjereni Miejskiej
Srodowiska i Rolnictwa w okresach

adzenia wykonanego w okresie od stycznia do

u nasadzenia wykonanego w okresie od 1 lipca
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Spolecznych
odowiska i Rolnictwa

92-326L6dt



albo oswiad czenie o posiadanym prawie wlasnosci ttzqdzeh, o ktorych mowa w arl' 49$ 1

Kodeksu cywilnego, zgodgwlasciciela nieruchomosci jesli jest wymagan4fiazwQ gatunku drzewa

rni.*ty ,tu *y'otosci tgo cm' a w przypadku gdy na- tej

ka pni -'obwodkaZdego ztych pni' b) nie posiada wyr7.ante.

obwodubezpoSrednioponizejkoronydrzewa.WielkoSo
ipty krzew, mi ej s ce, p"y 

""y 
ng' termin 

"zamietzonego 
usuniE cia

drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunipcie wynika z celu zwrqzanego

z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapq albo wykonany przez projektanta

posiadajQcego odpowiednie upr-awnienia budowlane projekt zagospodarorvania dziaNkr lub terenu

w przypadk u realizacii inwesiycji, dla ktorej jest on wymagany zgodnie z ysJawa z dnia 7 lipca

1994r. prawo buiowlane- - okreSlajace usytuorylniJ drzewa w odniesieniu do granic

nieruchomo6ci i obiekt istniej4cych lub proj

Projekt planu nasadzef owi4cych kompensacj

lub krzewy lub projekt nia drzewa lub krzewu' wykon
' 

podarowania nieruchomoSci' Decyzjq o

* ,p,u*ie uzgodnienia *u,.,nk6* przedsiqwzipcia w zakresie

na obszar Natura 2000, zezwolenie w do galtunkow chronionych na

czynnosci podiegaj4c e zakazomokreslonym w art. 51 ust' 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art' 52 ust' 1 pkt

r,i,7,8,12,13,15 jezeli zostaNo w dane'

Po zapoznaniu siq ze zlokonqdokumentacjq w oparciu o ww-- trrrzepisy nie stwierdzono

brakow formalnych w ptzedlolonym wniosku, wobec czego w mysl rilt' 50 $ 1 ustawy Kpa

.*znaczono ogiqdziny w terenie celem przeprowadzenii czynnoSci urzqdowych' W trakcie

trwaj4cych nu grun"i. oglgdzin ustalono sian iaktyczny, okreSlono cechy usuwanego dtzewa -

jego wartoSc przyrodnicz4 w tym ,or^ru, drzewi, funkcjq jakQ pelni w ekosystemie' wartoSd

kulturow4 walory krajobrazowe i lokalizacig' W terenie stwierdzono' 2e drzewo wnioskowane

do usuniqcia to topola mieszaniec euroam"tymntxi o obwodzie pnia 338cm' Powyzsze drzewo

jest zamieraiqc.,^poriudu ubytek. koiumnowy; du2y ubytek u po<lstawy pnia' rosnie La

sdzyzowantu ul. Zetgowskiego i jemioly w koronie ' srwatza

zagrozenie dla ruchu drogowego' Sci kulturowej ' przytodniczei

i krajobrazowej. Na t4okoliczno66 sp il .

Rozpoznaj4c sprawQ i oceniajQc zasadnos6 przed\oaonego wniosku' udzielono zezwolenia na

usuniEcie 1 sztuki drzewa gui*t, topola mieszaniec euroamerykahski' v'ryszczeg6lnionego

wpunkcie I sentencji decYzii'

Zasadqiest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaly za usuniEcie drzew lub krzew6w' kt6re

wlaSciwydowydaniazezwolenianausuniqciedrzewlubkrzew6w.
ust. 1 uoop zuldidawyjatki i tak nie nalicza r;ip oplat za usunigcie :.1)

hhrychusuniqcieniejestwymaganezen,uolen'ie;2)drzewlubkrzew'w,
oba Jizyczna izyskati zezwolenie na cele nieznuiqzane z prowadzeniem

dziararnoici gospodarczej; 3) drzew rib rcrzew6w, ie2eri usuniqcie iest nuiqzane z odnowq

i pielqgnacjq drri,ew rosnqcych na terenie nieruchomo1ci wpisanei do rejestru zabytk6w; 4) drzew

rub rcrzew6w, kt6re zagrazajq bJpi"rrr,^stwu rudzi lub mieni w istnieiqcych obiektach

budowlanych lub funkcjonowoniu uriqdreri, o kt6rych mowa w art' 49 S I Kodeksu cywilnego;

ww'':;1";':;:#;:";:,2,r;:;;"f;r'iirri::::;;f :rili'
obw6dpniamierzonynawysoko1ci]30cmnieprzelcracza:

a) 120 cm _ w przypadku 
- t 

ego, kronu.iesionolistnego, klonu

srebrzystego, robinii olistnego' b) 80 cm

w przypadku pozostalych gah mia grunt6w nieu2ytkowanych do
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uzytkowania rolniczego lub do innego uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenl,olcreilonym 
,* ::::::::^:.,!:o"r" zagospodarowania przestrzennego ub decyzji o warunkaQhi zagosltodaroja Ir' 'wD't LYtlttv\<u uu uecyzJl o warunkaQh

cych grunt do 50m
lub do innego

w

tu
p r z e z y c i e, z p r z y c zy n n i * a 

" 
lnylr'i !;'; :i:ry;- :y;, f;::*mie.rlonym na wysokoici 130 

-cm 
wynoszqcym powyzej . 

00rodzimych, iezeri zo,rtanq zastryioni w najbri2szym sezonie wegeta
jezeli usuniqcie wyn ntizeb
nkowq lub ochrony ,c przvr

nych,. 14) drzew lub lrrzewfw,

wodnych stuzqcych to not,or/jnt?' 
o* 

"#!l"I:;l;;'nania i utrzymania tych u
lub plac6w twiczeri, sl

a w ust. I, jezeli wydanie zez
rzesadzenia tego drzewa lub

tatachoddniauptywtyterminu;rX::r:X:"";'-ni;:,::*!,I:;L
nasadzeri zastqpczych, lub przed upfinarcm tego olcresu, znieruchomoici, organ wtaiciwy do iyaanra ,rhoknii ,o uponownie w drodze de:cyzji oioriqrik wykonania nasadzeri 0",

oraz art. B3d ust. 2 i 4 stosuie sie odnowierJnin ? m/ r-
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od 2 sentencji decyzii, w terminie okreSlonym

w lu zrekompensowania u]oytku w ekosystemie

mi erial nasaclzeniowy byl jak najlepszej jakoSci

ora kowanYch

do dnia 16

kw "gan wlasciwy do wydania zenuolenia na usuniqcie

drzewa lub krzewu przed jego wydaniem doionuie oglqdzin w zalcresie wystqpowania w ich

obrqbie gatunk6w chronionYch" '

Bior4c powylszepod uwagE orzeczonojak w sentencji'

Pouczenie:

1.

2.

J.

W odniesieniu do drzewa wymienionego

przewtdziano zastqpienie go innym drzewem

drr.*o nie zachowa ZywotnoSci po 3 latach o

ppkt 2 sentencji lub przed uplywem tego te

nieruchomoSci, naiozony zosianie porrol*rri" w drodze decyzji obowi44ek wykonania

nasadzenia zastgpczego'. W p.rypudk, niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie

z zezwoleniem, bqdq miaNy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym

w administracji. Podstawa art. 86 ust' 2 i 3 uoop'

Usunigcie drzewapozatermtnem okreslonym w pkt 3 ppkt 1 sentenrji potraktowane zostanie- 
r w art. 8E ust. 1 pkt I uoop' polegaj4cy na

enia, stanowi4cy podstawq do wymierzenia

tnej oPlatY za usuniqcie drzewa'

dtz'ewa w terrrrinie okreSlonym w pkt 3

ppkt 1 jej sentencji.

4. Zobowiqzanie Strony w punkcie 4 sentencji decyzii do powiadornienia wydzialu ochrony

Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta N'odzi

o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umozliwienie stwierdzenia, 2e Strona wypelnila

warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzil

uzyskanie zezwolenia na usuniqcie drzewa nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnosci

karnej za nieprzestrzeganie zakaz6w i ogtaniczeri wynikaj4cyctL z przepts6w og6lnych'

dotyczqcych ochrony przyrody i ochrony ziierzqt,w szczegolnosci zakazuniszczeniagniazd

i schronief zwierz4- obigtych ochronq prawn* oraz humanitarnego traktowania zwterzqt

dzikich.

od niniejszej decyzji przysluguje Stronie odwolanie do sarnorz4dowego Kolegium

Odwolawczego w 
"nldii, 

wniesione za poSrednictw-em Dyrektora Wydzialu ochrony

Srodowiska i Rolnictwa w Departam"t ii. Sp.o* Spolecznyclh Urzpdu Miasta \'odzi'
6.

5.
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dzialajqcego z upowa2nienia
otrzymania.

Prerydenta Miasta tr odzi. w terminie 14 dni od dafv

"l

Zalaczniki:

l. Mapa zlokalizacj1drzew do usuniecia.
2. Informacja dodatkowa w zakresie o"t rony przyrody i zwierzqt.
Otrzvmuia:

Zar zqd Zieleni Miej skiej
94-303 tr 6dL,ul. Konstantynowska g/I0

a/a

Do wiadomoSci:
Zarzqd Dr6g i Transportu
90-447 !,6d2, ul. piotrkowska 

I 73
Zwolomiono z oplatv skarbowei.
Fodstawa: ustawa zdnia16listopada 2006r.o oplacie skarbowei fiednolitytekst:
Urz4dMiastaLodzi
Departament Spraw Spolecznych
W ydzial Odtrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskiego 100
92-326L6dt
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