
PREZYDENT MIASTA I,ODZI

znak: DSS-oSn-u.o t 3 1 .5 84.20 1 8.KP tr 6d2, dnia 10,09.2018 r.

DECYZJA NR ZZ/775n8
Dzialapc na podstawie art. 104 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania

administracyjnego (t.1. Dz. U. 22017 t., poz. 1257 , z 2018 poz. 149, 650), art. 83 ust. 1, art. 83a
ust. 1, 83d, 86 ust. 5 i 10 ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. * Dz. U. z
2018 poz. 1614) zwanej dalej w skr6cie uoop, w zwi4zku z $ 1 i $ 4 pkt 2 Uchwaty Rady
Miejskiej w N-odzi Nr XLVIIIl975ll2 z dma 12 wrzelma2012 r. w sprawie utworzenia jednostki
budzetowej o nazwie ,,Zarzqd Zieleni Miejskiej" w tr-odzi i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj.
\-odzkrego z dnia 14 wrzeSnia 2012 r. poz. 2836) - po rozpatrzeniu wniosku Zarz4du Zielent
Miejskiej wtr odzizs.przy ul. Konstantynowskiej 8/10 (znak:ZZM.WZM.ZT.501.68.20l8.WS),

l.Zezwoli( Zarz4dowr Zielem Miejskiej w N-odzi, na usunigcie 1 sztuki drzewa, rosn4cego
na nieruchomoSci przy skzyzowaniu ulic Nawrot i Kopciriskiego (dzialka ewidencyjna nr
3lIll5, obrgb W-24 w tr-odzi), wymienionego w Tabeli nr 1, pn. Wykaz drzew do usunigcia,
bez pobrania oplaty z tego t1'tulu.

Tabela nr l. Wykaz drzew do usun

Nr Gatunek
Obwtfd pnia na
wysoko5ci 130

cm
Uwagi

1

Jesion pensylwafrski
nie wyniosly jak we

wniosku
t36

Drzewo z du?ych rozmiar6w ubytkiem
mechanicznym po oderwaniu sig

jednego z konar6w wiod4cych. Statyka
drzewazachwiana. W pniu widoczne
dwa ubytki wglgbne, pierwszy przy

podstawie pnia, drugi na wysokoSci ok.
50cm. Drzewo w obecnym stanie

stanowi zagr oLeme bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

Lokahzacja drzewa przedstawiona zostala na mapie stanowi4cej zalEcznrk nr 1 do niniejszej
decyzlr

UzaleLni( wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 od
zast4prenta go now4 sadzonk4 klonu jawor, jak w Tabeli nr 2.

abela nr 2. Wykaznasadzeft VL ch.

L.p, Gatunek
Parametry nasadzef (obw6d pnia

w cm, na wysokoSci 100 cm)
1 Klon iawor powyzei 12cm
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4.

Nowe nasadzenie nale?y wykona6 na terenie nieruchomoSci o nr ewidencyjnym 311/15 w
obrgbie W-24, w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j nowej sadzonki. Obrane miejsce
nasadzeri kompensacyjnych nie moZe kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4
techniczn4.

Vobowiryza( Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UMtr o dokonaniu nowego
nasadzenia. Informacjg nalezy przesylad do Wydzialu Ochrony Srodowiska w terminie 14 dni
od dafy jego wykonania. Do powiadomienia nalely dolqczyc mapg zlokalizacl4 posadzonych
zamiennie drzew.

U stalid nastgpuj 4c e, korico we terminy r ealizacji zezw olenra'.

a. usuniEcie drzewa wymienionego w punkcie 1 moze nast4pii w terminie do kofca
wrzeSnia 2019r.:

b. wprowadzenie nasadzenia zastgpczego @osadzenie nowego drzewa), o kt6rym mowa
w punkcie 2 powinno nast4pi6 w terminie do 30.11. 2019 r.

Uzasadnienie
Do Wydziatru Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spoiecznych UML

wptryn4l wniosek Zarz4du Zieleni Miejskiej w Lodzi w sprawie wydania zezwoleniana usunigcie
1 sztuki drzewa rosn4cego na nieruchomoSci przy skrzyzowaniu ulic Nawrot i Kopciriskiego
(dzialka ewidencyjna nr 3llll5, w obrgbie W-24). W uzasadnieniu podano, ze przedmiotowe
drzewo posiada ubytki pnia i kory, w zwiqzk.u z czym stwarza zagroaeme bezpieczenstwa.

Podstawg materialnoprawn4 rozpatrzenia przedmiotowego wniosku stanowi4 przepisy
zawarie w rozdziale 4 uoop. W mySl art. 83a ust.l uoop, zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomo6ci wydaje w pierwszej instancji wojt, burmistrz albo prezydent
miasta w formie decyzji administracyjnej, a w ptzypadku gdy zezwolenie dotyczy dizewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytkow - wojew6dzki konserwator
zabytk6w.

W omawianej sprawie wniosek zloZyl posiadacz nieruchomoSci, a organ rczstrzygaj4cy
w sprawie ustalil, i2 przedmiotowa dzialka nte nale2y do katalogu nieruchomoSci wpisanych do
rejestru zabytk6w.

Po zapoznaniu sig ze zNolon4 w sprawie dokumentacj4, w trybie art. 83c ust.1 uoop.
Wznaczono oglgdziny w terenie celem ustalenia, czy w obrgbie drzew wnioskowanych do
usunigcia nie wystgpuj4 gatunki chronione prawem. W trakcie oglgdzin przeprowadzonych na
miejscu ustalono, ze usunigcie wnioskowanego drzewa spowoduje naruszenie zakazow w
stosunku do gatunk6w chronionych. Dlatego te|Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa UMtr
w Postanowieniu z dnia 2I.06.2018r. wezwal Wnioskodawcg do wyst4pienia do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi o wydanie zezwolenia na odstgpstwa od, zakazow
obowi4zuj4cych w odniesieniu do gatunk6w chronionych.

W piSmie z dnia 5 wrzesnia br. Zarzqd Zielent Miejskiej w N-odzi przekazal stosown4
decyzig Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w tr-odzi znak WPN .eqOt.lZO.Z018.KTr
zezwalaj4c4 na odstgpstwa od zakaz6w w stosunku do dziko wystgpuj4cych gatunk6w zwierz4t
objgtych ochron4 poprzez pozwolenie na zniszczenie gniazda sroki Pica pica oraz jej siedliska
bgd4ce go obszarem rozrodu.
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Wobec ustania przyczyny zawieszenia postgpowania w dniu 11.09.2018 podjgto z urzgdu
postgpowanie administracyjne w prawie wydania zezwolenia na usunigcie drzewa z
nieruchomoSci jw. .

Z matertalu zebranego podczas oglgdzin terenowych w dniu 20,06.2018r. wynika, 2e
drzewo wskazane do usunigcia zostalo uszkodzone przez sily natury. W koronie stwierdzono
rozlegL4 rang mechanrczn1 bez obecnoSci tkanki tw6rczej. Dodatkowo w pniu na wysokoSci
odziomka i na wysokoSci 50 cm odnotowano dwa ubytki wglgbne pr6chniej4ce, Z oglgdzin
przeprowadzonych na miejscu, sporzqdzono protok6l zaNyczony do akt sprawy.

Po rozpoznaniu sprawy, dokonaniu oceny zasadnoSci przedlohonego wniosk\ oraz majEc
na uwadze stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiskaw tr-odzi, zostalo udzielone
zezwolenie na usunigcie 1 sztuki drzewa z gatunku jesion pensylwariski, wyszczeg6lnionego w
pkt 1 rozstrzy gntgcia decyzji.

Zasad4jest; w mySl arl.84 ust.l uoop.; 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za
usuniqcie drzew lub krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwoleniana
usunigcie drzew lub krzew6w. Niemniej art. 86 ust. 1 uoop. okre6la wyj4tki, w kt6rych nie nalicza
sig oplat za rch usunigcie. W omawianej sprawie zachodzq dwie przeslanki nie naliczama oplat,
okreSlone zapisami art. 86 ust. 1 pkt 5 i 10 uoop. - w brzmieniu : nie nahcza sig oplat za usunigcie
,,drzew lub lcrzew6w, kt6re zagrazajq bezpieczeitstwu ruchu drogowegot l" oraz,,nie nalicza sig
oplat za usunigcie drzew, ktdre nie rokujq szansy na przeiycie z przyczyn niezaleznych od
p o s iadac za nieruchomo i ci " .

JednoczeSnie, bior4c pod uwagg zrownowaione uzytkowanie, rolg zieleni przyuhcznej w
procesie fitoremediacjr oraz potrzebg odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody, w oparciu o art.

83c ust. 3 uoop., w treSci kt6rego wskazano, t2 ,,Wydanie zenvolenia na usunigcie drzewa lub
lcrzewu moze byt uzale2nione od olcreilenia przez organ nasadzeri zastgpczych lub przesadzenia
tego drzewa lub llzewu - zezwolenie na usunigcie drzewajw. zostalo uzale|mone od spelnienia
warunk6w okreSlonych w pkt 2 rozstrzygnigcia decyzji, w terminie okreSlonym w ppkt b), pkt 4
jej rozstrzygnigcia, w celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony
leLy, aby zakupiony material nasadzeniowy byt jak najlepszej jakoSci oraz zostal objgty pracami
piel ggnacyj nymi, gwarantuj 4cymi utrzymanie j e go we getacj i.

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzewa
wnioskowanego do usunigcia stwierdzono obecnoSi gmazda lggowego (ar1. 83c ust. I ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydania zenryolenia na
usunigcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin w zalvesie wystgpowania w
ich obrgbie gatunk6w chronionych" , wobec powyzszego do akt sprawy wl4czono decyzjE
re gionalne go dyrektora Ochrony Srodowisk a w tr odzi.

Bior4c pod uwagg povtylsze ustalenia otzeczonojak w rozstrzygnigciu.

Pouczenie:

1, W odniesieniu do drzewawymienionego w punkcie nr 1, wobec kt6rego przew\dziano zast4pienie go
innym drzewem w punkcie 2 zezwolenia, a posadzone drzewo nie zachowa 4rwotno6ci po 3 latach od
dnia upty'wu terminu wskazanego w punkcie 4 ppkt b) lub przed uplywem tego terminu, z przyazyn
zale2nych od posiadacza nieruchomo6ci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek
wykonania nasadzef zastEpczych. W przypadku niewykonania nasadzen zastEpczych zgodnie z
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zezwoleniem, bQd4 mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji.
Podstawa ar1. 86 ust. 2 i 3 uoop.

Usunigcie drzewa poza terminem okreslonym w pkt 4 ppkt a) ww. decyzji potraktowane zostanie jako
delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. I pkt 1 uoop, polegaj4cy na usunigciu drzewabez
wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawg do wymierzenia administracyjnej kary pienigZnej
w wysoko6ci dwukrotnej oplaty za usunigcie drzewa.

Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzewa w terminie okre6lonym w pkt 4 ppkt a) jej
sentencji.

Zobowi4zanie strony w punkcie 3 ww. decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi o dokonaniu nowego
nasadzenia ma na celu umo2liwienie stwierdzenia, 2e Strona wypelnila warunek okreslony w punkcie
2 ww. decyzji.

Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzewa nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci kamej za
nieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotycz4cych ochrony
przyrody i ochrony zwierz1I, w szczeg6lnoici zakazu niszczenia gniazd i schronief zwierz4t objgtych
ochron4 prawn4 oraz humanitarnego traktowania zwieru4t dzikich.

Od niniejszei decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w N-odzi, wniesione za po5rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi,
dzialaj4cego z upowainienia Prezydenta Miasta \,odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Zalaczniki2l.

l. Mapa zlokalizacj1drzewa do usunigciav,nazzpropozycja nasadzenia kompensacyjnego.
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i zwierz4t.
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