
DECYZJA NR ZZI37III8
DziaNajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnta 14 czerwca 1960 r. - Kodeks poslEpowania

admirristracyjnego(ti.wDz.rJ.z2017r.poz.l257,z2018r. po2. 149,650),ar-t.g3gst. l,art.
83aust. 1, 83d, 86 ust.5 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o o"hro.ri. przyrody (tj.w Dz.IJ.
22018 r. poz. 742,70,650) zwanej dalej w skr6cie uoop, w zwi4zkuz g i i'g + pr<t) Uchwaly
Rady Miejskiej w tr-odzi Nr XLVIIIl975ll2 z dnia 72 irzesnia2012 r. * rpru*ie utworzenia
iednostki budzetowej. o nazwie ,,Zarz4d Zieleni Miejskiej" w tr-odzi i nadania jej statutu (Dz.IJrz.
Woj'N'6dzkiego zdnia 14wrzeSnia2012r.poz.2836)-porozpatrzeniuwniosku Zarz4cluZieleni
Miejskiej w tr'odzi zs. przy ul. Konstantynowskiej 8lI0(ziak:ZZM.wZM,ZT.50L3.201g.GW).

PREJZYDENT MIASTA I,ODZI

znak: DSS-OsR-tI.O t : 1 .3 57.20 1 8.Kp

Urz4d Miasta Lodzi
Departarnent Spraw Spotecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsurlskiego 100

92-326t 6dt

orzeka

Zezwoli(. Zarzqdowr Zieleni Miejskiej w tr odzi, na
na terenie pasa drogowego drogi wewngtrznel (ul.
dz. rtr 95112, obrgb G-15 w N,odzi), wymienionych
usunigcia, bez pobrania oplaty ztego tytulu.

tr 6d2, dnia 09.07.2018 r.

usunigcie 3 sztuk drzew, rosn4cych
Kolowej na wysokoSci nr 16124

w Tabeli nr 1, pn. Wykaz drzew do

bel kaz da an rzew do usun

l{r Gatunek
Obwrid pnia na
wysokoSci 130

cm
Uwagi

I Robinia akaciowa 118
Drzewa zamierajqce i obumarle, nie
rokuj4 szans na dalszy prawidlowy
rozw6j. Drzewo ff 1 niebezpie,cznie
pochyla sig na jezdnig. W obecnym
stanie stanowi4 zagro'Zenie
bezpieczenstwa ruchu dro gowe go.

z Robinia akaciowa r20

al Robinia akacjowa 131

wT

Lokalizacia drzew przedstawiona zostala na mapie stanowi4cej zalqcznik nr I do linieiszei
deayzji

2, Uz:aleiLni(. wydanie zezwolemana usunigcie drzew wymienionych w punkcie I od zast4pienia
rchtrzemanowymi sadzonkami drzew,jak w Tabeli nr 2.

Tabdla 2.Wvkaz nasadzerin n zas ch-

L.p.

I

Gatunek Parametry nasadzef (obw6d pnia
r / cm, na wysokoSci 100 cm)

Robinia akacjowa
'Umbraculifera' powyzej 14 cm



-J.

4.

Nowe nasadzenia nale?y wykona6 na terenie nieruchomoSci o nr ewidencyjnym 95112 w
obrgbie G-15 lub innej - pozostaj4cej w zasobach Zarz7duZieleni Miejskiej. Obrane miejsce
nasadzeri kompensacyjnych nie mo2e kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4
techniczn4.

Zobowiqza(, Zarz4d Zieleni Miejskiej w tr odzi do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UML o dokonaniu nowych
nasadzen.Informacjg nale?y przesylal do Wydzialu Ochrony Srodowiska w terminie 14 dni
od daty jego wykonania. Do powiadomienia nale?y dol1czyt mapg zlokalizacj4 posaclzonych

zamiennie drzew.

Ustalid nastgpuj 4ce, kof cowe terminy r ealizacji zezw olenia:

a. usunigcie drzew wymienionych w punkcie 1 moze nast4pii w terminie do kofca lipca
2019r.:

b. wprowadzenie nasadzen zastgpczych (posadzenie nowych drzew), o kt6rych mowa
w punkcie 2 powinno nast4pi6 w terminie do 31.05. 2019 r.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spotecznych UMI-
wplyn4l wniosek Zarz4dn Zieleni Miejskiej w tr odzi w sprawie wydania zezwolenta na usunigcie
3 sztuk drzew rosn4cych na terenie pasa drogowego drogi wewngtrznej (ul. Kolowej na wysokoSci
rtr 16124 - dz. m 95ll2, obrgb G-15 w tr-odzi). W uzasadnieniu podano,2e przedmiotowe drzewa
zamrerajE.

Podstawg materialnoprawn4 rozpatrzenia przedmiotowego wniosku stanowi4 przepisy
zawarte w rozdziale 4 uoop. W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta w formie decyzji administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator
zabyk6w.

W omawianej sprawie wniosek zNoLyl posiadacz nieruchomoSci, a organ rozstrz,ygajqcy
w sprawie ustalil, i2 przedmiotowa dzialka nie nalezy do katalogu nieruchomoSci wpisanych do
rejestru zabytk5w.

W nastgpstwie, w oparciu o art. 73ust. 1 ustawy z dnia 13 paLdziernika 1998r. - Przepisy
wprowadzaj4ce ustawy reformuj4ce administracjg publiczn4 w brzmieniu cyt:" .:

,,l.Nieruchomoici pozostajqce w dniu 31 grudnia 1998 r. we wladaniu Skarbu Pafrstwa lub
jednostek samorzqdu terytorialnego, nie stanowiqce ich wlasnoici, a zajgte pod drogi publiczne, z
dniem 1 stycznia 1999 r. stajq sig z mocy prawa wlasnoiciq Skarbu Pqristwa lub wlaiciwych
jednostek samorzqdu terytorialnego za odszkodowaniem" skierowano ww. wniosek do
rozpatrzenia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkrego. W odpowiedzi Marszalek Wojewodztwa
L6dzkrego stwierdzil, rL me jest wlaScivry do rozpatrzenia ww. sprawy, jako ze przytoczony
przepis mowi wprost o drogach publicznych, a ulica Kolowa jest drog4 wewngtrzn4. Wobec
pov'rylszego Prezydent Miasta tr odzi skierowal sprawg do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego celem rozstrzygnigcia sporu kompetencyjnego. Samorz4dowe Kolegium
Odwolawcze w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2018r. nr SKO 4100.11,2018 wskazalo
Prezydenta Miasta Lodzijako organ wlaSciwy do rozpatrzenia wnioskuZarz4duZieleni Miejskiej

Urz4d Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych

Wydziai Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskiego 100

92-326L6di.



o usuniecie trzech drzew z dzialki o nr ewidencyjnym 95112, stanowi4cej pas drogowy ulicy
Kolowej wtr-odzi.

Tutejszy organ po anahzie zebranej dokumentacj i, wyznaczyl w trybie art. 83c ust.1 uoop.,
oglEdziny w terenie .W trakcie oglgdzin przeprowadzonych na miejscu ustalono, ze usunigcie
wnioskowanych drzew nie spowoduje naruszenia zakaz6w w stosunku do gatunk6w chronionych.
Zweryfikowano dostgpnoSd miejsc do nasadzef zamiennych oraz okreslono cechy drzew
wnioskowanych do usunigcia. Stwierdzono,2e drzewa nie rokuj4 szansy na dalszy prawidlowy
rozw6j i w obecnym stanie stanowi4 zagrolenie bezpieczenstwa ruchu drogoweg.o. Z oglgdzin
przeprowadzonych na miejscu, sporz}dzono protok6N zalqczony do akt ,pru*y.

Po dokonaniu oceny zasadnoSci przedlohonego wniosku, zostalo udzielone zezwolenie na
usunigcie 3 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, Wszczegolnionych w pkt I rozstrzygnigcia
decyzjr.

Zasadqjest; w mySl art. 84 ust.1 uoop.; 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za
usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydani a zezwolenia na
usunigcie dtzew lub krzew6w. Niemniej art. 86 ust. 1 uoop. okresla wyj4tki, w kt6rych nie nalicza
sig oplat za usunigcie. W omawianej sprawie zachodz4 dwie przesianki nie naliczania oplat,
okreSlone zapisami art. 86 ust. 1 pkt 5 i 10 uoop. - w brzmieniu : nie naliczasig oplat za usunigcie
,,drzew lub lcrzew|w, ktdre zagrazajq bezpieczeristwu ruchu drogowego[...J " oraz,,nie nalicza sig
oplat za usunigcie drzew, h6re obumarty lub nie rokujq szansy ni przeiycie z przyczyn
niezale2nych od posiadacza nieruchomof ci ".

Bior4c pod uwagg zr6wnowahone uzytkowanie, rolg zieleni przyulicznej w procesie
fitoremediacji onz potrzebg odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody,w oparciu o art. 83c ust. 3
uoop., w treSci kt6rego wskazano, i2 ,,[(ydanie zenttolenia na usunigcie driewa lub lvzewu moze
byt uzale2nione od olveilenia przez organ nasadzeri zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa
lub lo'zewu - zezwolenie na usunigcie drzew jw. zostalo uzaleanione od spelnienia warunk6w
okreSionych w pkt 2 rozstrzygnigcia decyzji, w terminie okreslonym w ppkt b), pkt 4 jej
tozstrzygnigcia, w celu zrekompensowania ubyku w ekosystemie miasta. W interesie-strony leZy,
aby zakupiony material nasadzeniowy byl jak najlepszej jakoSci oruz zostal objgty piu"u*i
piel g gnacyj nymi, gwarantuj 4 cy mi utrzymanie j e go we getacj i.

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonychprzezorgan w obrgbie drzew wnioskowanych
do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust. I ustawy z lnii rc
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydania zenvolenia ia usunigcie
drzewa lub krzewu przed iego wydaniem dokonuje oglgdzin w zafuesie wystgpowania w ich
obrgbie gatunk1w chronionych",

Dalej zgodnie z art.83a ust. 2a uoop zezwolenie na usunigcie drzew w pasie drogowym
drogi publicznej z v'ryL4czeniem obcych gatunk6w topoli, wydaje sig po uzgodnieniu z
regionalnym dyrektorem ochrony Srodowiska. Z uwagi na fakt, Le pas drogowy ulicy Kolowej
posiada status drogi wewngtrznej, odst4piono od obowi4zku uzgodnieri jw.

Bior4c pod uwagg pov'ryzsze ustalenia orzeczortojak w rczstrzygnigciu.

Pouczenie:

l W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr l, wobec
innymi drzewami w punkcie 2 zezvvolenia, a posadzone drzewa
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kt6rych przewidziano zast4pienie ich
nie zachowaj4 4..rvotno$ci po 3 latach

?
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od dnia uptywu terminu wskazanego w punkcie 4 ppkt b) lub przed uptywem tego terminu, zprzyczyn
zaleinych od posiadacza nieruchomoSci, nalo2ony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek
wykonania nasadzefi zastgpczych. W prrypadku niewykonania nasadzeri zastEpczych zgodnie z
zezwoleniem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji.
Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.

Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w pkt 4 ppkt a) ww. decyzji potraktowane zostanie jako
delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust, 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy na usunigciu drzew bez
wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawg do wymierzenia administracyjnej kary pienigznej
w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usunigcie drzewa.

Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzew w terminie okreSlonym w pkt 4 ppkt a) jej
sentencji,

Zobowi1zanie strony w punkcie 3 ww. decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi o dokonaniu nowych nasadzefr
ma na celu umozliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila warunek okreSlony w punkcie 2 ww.
decyzji.

Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialno6ci karnej za

nieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotycz4cych ochrony
przyrody i ochrony zwierz4t, w szczeg6lno!;ci zakant niszczenia gniazd i schronieri rwierz4t objgtych
ochron4 prawn4 oraz humanitarnego traktowania zwierz1t dzikich.

Od niniejszej d.ecyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w \,odzi, wniesione za po5rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta \,odzi,
dzialaj4cego z upowaZnienia Prezydenta Miasta tr odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Zalacznikiz

1. Mapa zlokalizacj4drzew do usunigcia
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody

Otrzvmuia:

Zar zqd Zieleni Miej skiej
94-303 tr 6d2, ul. Konstantynowska 8/10

2. ala

Urz4d Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych

A'Wvdzial Ochronv Srodowiska i Rolnictwa
A1. Pilsudskiego 100

92-326L6dt

i zwierz4t.

3.

4.

6.
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