
DECYZJA ZZI547 I1I7

Dzialaj4c na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postEpowania

adminisiracyjnego (lednolity tekst: Dz.rJ.22016 r.,po4.23 - zp62niejszymi zmianami) i aft'

83 ust. 1, art. 
'S:u 

,rrt. 1, art.83c ust.3, ar1. 86 ust. 1 pkt 5 i 10, w zwt4zku

zart.S3cust.4ustawy zdnial6kwietnia 2004r, o ochronie przyrody (ednolitytekst: Dz.rJ'

22016 r., poz.2if:4 : z po2ntejszymi zmianami), zwanej dalej w skr6cie uoop' i art' 4 ust' 1

ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie ptzyrody oraz ustawy o lasach

(Dz.U.z2016r.poz.2249)-porozpatrzentuwniosku Zarz4duZieleniMiejskiej wN-odzizls

w N-odzi przy ulicy Konstantynowskiej 8/10 (znak pisma:

zzM.w zM.zT .501. 1 5 8 0.20 1 6.WS),

PREZYDENT MIASTA LODZI

Znak: DS S-OSR-I.6 1 3 i. 1 854.201 6120 1 7.EG ,,6d2, dnia 12.05.2017 r.

l. Zerwoli(, Zaru4dowi Zielem Miejskiej w \-odzi na usuniqcie 2 sztuk drzew wymienionych

w Tabeli nr 1, rosn4cych w Lodzi na terenie pasa drogo'wego ulicy Brzeziriskiej ( dz. ew'

nr 2134w obrgbie W-7), bez pobrania oplaty ztego tytulu'

Tabela nr 1. Wykaz drzew do usunigcia.

L.p.

Nr
drzewa

na
mapie

Gatunek

Obw6d pnia
drzewa na
wysokoSci

130 cm

P rzy czy na usuni gcia drzew.
Uwagi

I 1,2 Jesion pensylwafrski
odpowiednio:

L02,126

Drzewa o bumarle, zagr azalq

be'.zpieczenstwu ruchu dro gowego i

tw ar zaj 4 zagr ohenie be zp i eczeristwa

ludzi i mienia.

Us$uowanie drzew objEtych zezwoleniem okreslone zo,stato w zal4czntku nr 1 do decyzji,

stanowi4cym mapg z naniesion4 lokalizacj 4 dtzew do usunigcia.

2. IJzaleLnid wydanie zezwoleniana usunigcie drzew wyrnienionych w pkt 1, od zast4pienieL

ich nowymi sadzonkami drzew w ilosci 2 sztuk, jak w Tabeli nr 2',

w pasie d.ogo*y* ulicy Brzezif,skiej lub na terenach bgd4cych w zasobach Miasta",

pozostaj4cych ; administrowaniu iarz}du Zielem Miejskiej w tr'odz\, w miejscrLr

g*ururtq4"y- prawidlowy rozw6j nowych sadzonek. Materialem nasadzeniowynn

iowinny" iye Ao"*a pochodz 4ce z upraw kontenerowych, o dobrze wyksztalconyrn

systemie korzeniowyrn i koronie. Planowane miejsca nasadzefi nie mog4 kolidowarl

zistniej4c4 lub planowan4 do realizacji infrastruktur4 techniczn4.

Tabela nr 2. Wykaz nasadzeri zastqpcrych.

L.p. Gatunek
Liczba sadzonek:
drzewa - w sztukach

Minimalne parametry nasadze
obw6d pnia drzewa na wYsokoSci 100

I Drzewa liSciaste 2 8cm

Urzqd Miasta Lodzi
Departament SPraw SPolecznYch

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolrrictwa
Aleia J6zefa Pilsudskiego 100,92-326 l-odz



3' Ustalid nastgpuj4ce, kofcowe i nieprzekr aczalne terminy realizacji zezwolenia:,
a) usuniEcia drzew wymienionLych w pkt 1 - do kofica grudnia iotl ,.;
b) wprowadzenia nasadzeri z.astgpciych (posadzenia" nowych drzew), wyrnienionych

w pkt 2 rozstrzygnigcia - do korica grudnia 20lg r.

ew lub terminu wprowadzenia nasadz en zastgpczych moze
strony, okreSlony decyzjq _ zezwoleniem zmieniaj4cym,
sprawie organ, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem
rplywem termin6w wymienionych w podpunktach ritery

4' zobowi4za(. wnioskodawc.E. zly:+d zieleni Miejskiej w Lodzi do powiadomienia
Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Miasta Lodzi o wykonaniu nasadzeri zastgp
w terminie 14 dni od daty ich wykonan
z okreSleniem lokalizacji posadzo nych zami

IJzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
Urzgdu Miasta tr-odzi wplynql wniosek zarz4du zieleni Miejskiej w tr odzi z/s w tr odzi przyulicy Konstantynowskiej 8/10, w sprawie wydania zezwolima na usunigcie 4 sztuk drzewrosn4cych w pasie drogowym ulicy Brzeziriskiej na dzialkach ewidencyjnych: nr 2134w obrgbie W-7 (drzewa o ff inwentaryzacyjnych I-i 2) oraz nr llIT w obrgbie W-7 (drzewao nr inwentaryzacyjnych 3 i 4). w uzasadnieniu wniosku podano, iz drzewa rtr r, 2, 3zamierajl, drzewo nr 4 jest suche. Do wniosku zostaly d,oL4czone mapy z zaznaczonq
lokalizaqE drzew proponowanych do usunigcia i nasadzeri zamiennych.

Podstawg materialnoprawrla rozpatrzenia przedmiotowej ,pru*y stanowi4 przepisy
zawarle w rozdziale 4 uoop. W mySl art. 83a ust. 1 uoop . zezwolenie na usuniecie drzewa lubkrzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta w formie decyzji administracyjnej , u* prtypadku gdy zeiwolenie d,otyczydrzewa lub
!:try" z terenu nieruchomosci vi'pisanej do relesiru tuiytuo* - wojew6dzki konserwator
zaDwKow.

w omawianej sprawie v,,niosek zlo2yla jednostka organizacyjna Miasta tr-odziposiadaj4ca prawo do wladania nieruchomoSci4 (wzakresie utriymanii'drzew) wynikaj4ce
:z uchwaly Rady Miejskiej w Loclzi Nr XL Yilr.l975lr2 z dnia r2.0g.20r2 r. - w sprawier'ttworzeniaiednostki budZetowej o nazwre,,Zarzqd,Zieleni Miejskiej wLodzi,, i nadania jej
statutu, a organ tozstrzygaj4cy w sprawie ustalil, i2 przedmioto*u dzialka nie naleZy iol<atalogu nieruchomoSci wpisanych do rejestru zabytk6w.

Po zapoznaniu sig ze zlolonlw sprawie d iq zawart|w art. 83b uoop. ustalono, iL drzewawnioskowan
rosna na terenie pasa drogowego ulicy Brzeziriski 

nych r i 2

glgdziny w terenie celem ustalenia. czv
wystgpuj4 gatunki chronione prawem.

talono, ze usunigcie drzew o nr 1 i2 nie
o gatunk6w chronionych. ponadto okreslono

oechy drzew wnioskowanych do usunigcia , w tym rozmiar dtzew,funkcjg jak4 pelni4 w ekosystemie, wartoSi azowei ich lokali zacjg.lStwierdzono, ze.jesiony pensylwafrskie oznac e i nie rokuj4 szans na,r\4J ? uz4rrr uq'wznowienie wegetacji. Dtzewa sttvarzajq zagrolenie dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Urzqd Miasta t_odzi

. Departament Spraw Spolecznych
Wyd;zial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Aleja ./6zefa Pilsudskiego 1rOO,92-326 L6d2



z oglgdzin pzeprowadzonych na miejscu, sporzqdzono dokumentacjg fotograficzn4

i protok6l.
Po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadnoSci przedloaonego wniosku' zostalo

udzielone zezwolenie .ru .rsrrnig"ie 2 sztuk jesionow pensylwanskich, wyszczegolnionych

w pkt I rozstrzYgniEcia decYzir.

Zasada,iest, d:t]llt-::
r - zezwolenla

usunlgcle drzew luD

na usunigcie drzew kt6rYch nie

nalicza sig oPlat za usunigcie.

W omawianej sprawie olgan uznil,, 2e zachodz1 niZej v"ryszczeg6lnione przypadki nie

nahczaniaoplat, okresione zapisami w odniesieniu do:

- art. 86 ust. 1 pkt 5 uoop. - ,,drzew lub lffzew6w, lrtdre zagra2ajq bezpieczenstwu ruchu

drogowego tub Eolejowego albo bezpieczeristwu 2eglugi";

- art.86 ust. 1 pkt 10uoop. -,drzew lub krzewow, kt6re obumarty lub nie rokuiq szansy na

przeiycie, z przyczyn niezileznych od posiadacza nieruchomoici" '

Wobec powyzszego udzielon o zezwolenia na usuniEcie 2 sztuk drzew' bez pobrania op\aIy

ztego tytulu.

Jednoczesnie, maj4c na uwadze polrz

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

lub lcrzewu mohe byt uzaleZnione od olcr

gwarantuj 4cymi utrzymanie j ego wegetacj i'

zgody na usuniqcie2 sztuk drzew oznaczonych nr

inwe g-.ra ietetrie pasa drogowego ul. Brzezinskiej dz'

ew. edsta*ione w decyzii Prezydenta Miasta t'odzi

NR ZZl105 l17 z dnia 12.0L2017 r., wydanej w postgpowaniu administracyjnym wszczgtym

na wniosek zarz4iulnwestycji Miejskich, kt6rej kserokopiE dol4czamy do niniejszej decyzji'

Bior4cpoduwaggpowyZszeustaleniao|zeczonojakwrozs|rzygnigciu.

l.

Pouczenie:

zezw ole-nrem, bgd4 miaty zastosowanie przepis

okre6lone art. 86 ust. 2 i 3 uooP.

Usunigcie drzew poza terminem okre6lonym w zstrzygntqct

potraktowane jako delikt administracyjny, o kt ust' l pkt 1

rra ,rsrrniEciu drzew bez wymaganego zezwolel podstawg

administracyjnej kary pienig2nej w wysokosci dwukrotnej optaty za usunigcie drzew'

Utz zl

Departa PolecznYch
Wydzial Oc ska i Rolnictwa

Alej-a J6zefa 00' 92-3:26 t-6dZ

2



a
J

4

igcia drzew w terminie okreSlonym w pkt 3 ppkt

powiadomienia Wydziatu Ochrony
h Urzgdu Miasta Lodzi o dokonaniu

. strona wypelnila warunek okre$lonyw pkt2 rozstrzygnigcia decyzji.
Uzyskanie zezwoleniana usunigcie drzew nie zwalnia z o Sci karnej zarikai4cych dotycz4cychrcg6lnoSci i schronieri

ego traktowania zwierz1t dzikich.
odwolanie do Samorz4dowego Kolegium

|1l^*y:y r_ Rolnicr.wl y D_.purtamencie Spraw Spolecznych Urzgdu M:-^

5

6.

",ffi"i" l?-u"'i' j1jdorgczenia.

a
rodzl

lrai-ski
WYDZIALV

,Zalacznilst:

1.

"2.
,r przyrody i ochrony zwi.r. 2.0L2017 r,

.!Otrzvmuia:

C) Z:r:ld Zieteni Miejskiej w N,odzi
ul. Konstantynowska Bl I0, 94_303 tr-6di

2. ala

llw.olniono z oplatv skarbowei,
loosrawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 t. o oplacie skarbowej (ednolity tekst: Dz.U. 22016 r., poz.1g27)

Urzqd Miasta Lodzi

._ Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Aleja Jozefa Pilsudskiego 1OO, 92-326 t_6d2
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