
PREZYDENT MIASTA T,ODZI

znak: DSS-OSR-I.6 1 3 1 .360.20 1 7.JK Lodz, dnia 09.06.2017 r.

DECYZJA NR ZZ1647II7

Dziatajqc na podstawie ar1. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania
administracyjnego (Dz. U. 22016r.,pou.23 zpohniejszymi zmianami), art. 83 ust. 1, art. 83aust,
1,83d,86 ust.5 ustawy zdnta 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.z2016r.,poz.
2134) zwanej dalej w skr6cie uoop, w zwrqzkuz g l i g 4 pkt 2lJchwaly Rady Miejskiej w tr odzi
Nr XLVIII|975|12 z dnia 72 wrzesnia 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budZetowej
o nazwie ,,Zarzqd Zieleni Miejskiej" w tr odzi i nadania jej statutu (Dz. lJrz. Woj. t odzkiego
z dnra 14 wrzeSnia 2012 r. Po2.2836) - po rozpatrzeniu wniosku Zarzqdu Zieleni Miejskiej
wtr-odzizs.przy ul. Konstantynowskiej 8/10 (znak:zzM.WZM.zT.50L250.20l7.Gw)

orzeka

\. Zerwoli( Zarzqdowi Zieleni Miejskiej w Lodzi na usunipcie 7 sztuk drzew, rosn4cych
na terenie pasa drogowego ul. Karpia w Lodzi (dziatka ewidencyjna nr l95ll3 w obrEbie
G-16), wymienionych w Tabeli nr 1, pn, Wykaz drzew do usunigcia,bezpobrania oplaty ti"go
tytulu.

Tabela nr 1. Wvkaz d do

Urz4d Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskiego 100

92-326 t.6di

ILCW usuntecla

Nr.
inw Gatunek

Obw6d pnia na
wysokoSci 130

cm
Uwagi

I
Klon

jesionolistny 160

Drzewo w zlym stanie zdrowotnym, w konarach i u
podstawy pnia widoczne liczne ubytki wglEbne
pr6chniej4ce. W pniu liczne naroSla rakowe i odrosty z
p4k6w przybyszowych. W koronie widoczny 30vo
posusz. W obecnym stanie stanowi zagroZenie
bezpieczeristwa ruchu drogowego.

a
-)

Klon
jesionolistny 185

Drzewo w zlym stanie zdrowotnym, niebezpiecznie
pochylone na jezdnig, system korzeniowy wyniesiony,
stabilizacja w gruncie w4tpliwa. Korona w kolizji z
liniami ener gety cznymi napowietrznymi. W obecnym
stanie stanowi zagrolenie bezpieczefstwa ruchu
drogowego.

5
Klon

jesionolistny 165

Drzewo w zlym stanie zdrowotnym, w 90%
pozbawione korony. Korona w kolizji z liniami
energetycznymi napowietrznymi. W pniu liczne ubytki
wglqbne pr6chniej4ce. W obecnym stanie stanowi
zagrolenie bezpieczeristwa ruchu drogowego.

6
Klon

jesionolistny t28

Drzewo w zlym stanie zdrowotnym, w kolizji z
liniami energetycznymi, korona uksztaltowana w literp
v. Poni2ej rozwidlenia ubytek wglEbny pr6chniej4cy
(moZliwy korninowy). W obecnym stanie stanowi



zagtohenie bezpieczeirstwa ruchu drogowego.

7
Klon

jesionolistny 103

Drzewo w zlym stanie zdrowotnym, w kolizji z
liniami ener getycznymi, korona znaczqc o o graniczo na,
w pniu ubytek kominowy od podstawy do wysoko6ci
ok. 60 cm. W obecnym stanie stanowi zagrohenie
bezpieczefstwa ruchu drogowe go.

8
Klon

jesionolistny r69

Drzewo w zLym stanie zdrowotnym, w kolizji z
liniami energetycznymi, w pniu ubytek kominowy, w
koronie 40% susz galEziowy. W obecnym stanie
stanowi zasr o Zenie bezpieczefi stwa ruchu dro sowe so,

9 Jablof domowa 87
Drzewo obumarlo i nie rokuje szans na dalszy
prawidlowy rozw6i.

Lokahzacja drzew przedstawiona zostala na mapie stanowi4cej zaNqcznik nr 1 do niniejszej
decyzjr

2. UzaleLni(, wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 1

od zastqpienia ich nowymi sadzonkami drzew w iloSci 7 sztuk, jak w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Wykaz nasadzef zastenczvchL n z .L

I Drzewa islaste lub liSciaste 8 -10

Lokalizacja nasadzenia zastppczego, obejmuje pas drogowy ul. Karpia w tr-odzi (dzialka
nr 195/13 w obrpbie G-16). Nowe nasadzenie nie moZe kolidowad z istniej4c4 i planowan4
infrastruktur4 technicznQ.

3. Tobowipza( Zarz4d Zieleni Miejskiej w Lodzi do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UML o dokonaniu nowych
nasadzefr. Informacjg naleLy przesytac do Wydzialu Ochrony Srodowiska w terminie 14 dni
od daty ich wykonania. Do powiadomienia nalezy dolqczyt mapQ zlokalizacj4posadzonych
zamiennie drzew, wraz z podaniem nazw gatunkowych.

4. Ustalid nastgpujqce, koricowe terminy realizacji zezwolenia:

a. usuniEcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji moze nast4pic w terminie do korica
czerwc^ 2018 r.;

b. wprowadzenie nasadzefr zastppczych (posadzenie nowych drzew), o ktorych mowa
w punkcie 2 sentencji powinno nastqpid w terminie do korlca partdziernika 2018 r.

5. Nie zezwoli( Zarzqdowi Zieleni Miejskiej w Lodzi na usuniQcie 2 sztuk drzew w tym gatunku
klon jesionolistny o obwodzie pnia: 154cm (nr inw. 2) i klon zwyczajny o obwodzie pnia
171cm (nr inw. 4) zlokalizowanych na dziahce o nr ewidencyjnym I95lI3, w obrEbie
geodezyjnym G-16, zuwagi na brak podstawy prawnej do jej wydania.

UrzEd Miasta l,odzi
Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al, Pilsudskiego 100

92-325 t 6dt



Uzasadnienie
Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UMI-

wplyn4i wniosek Zarzqdu Zielem Miejskiej w N,odzi w sprawie wydania zezwolenia na usuniqcie
9 sztuk drzew rosn4cych na terenie pasa drogowego ul. Karpia (dziaLka ewidencyjnaru tgjln
w obrEbie G-16). W uzasadnieniu podano, 2e drzewa posiadaj4 wypr6chnienia pni i ubytki
kominowe. Podstawg materialnoprawne rozpatrzenia przedmiotowego wniosku stanowi4ptr.piry
zawarte w rozdziale 4 uoop. W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lu6
krzewu z terenu nieruchomo(ci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta w formie decyzji administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub
krzewu z tetenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator
zabltkow.

W omawianej sprawie wniosek zlotyl posiadacz nieruchomoSci, a organ rczstrzygajqcy
w sprawie ustalil, 12 przedmiotowa dziaNka nie nale2y do katalogu nieruchomoSci wpisanych do
rejestru zabfikow.

Po zapoznaniu siE ze zlolonq w sprawie dokumentacje w oparciu o wykladnig zawart4
w art. 83b uoop., nie stwierdzono brak6w formalnych w przedlozonym wniosku.

Wobec potnnJhszego w trybie art. 83c ust.1 uoop. Wznaczono oglqdziny w terenie celem
ustalenia, czy w obrqbie drzew wnioskowanych do usunipcia nie wystgpuj4 gatunki chronione
prawem' W trakcie oglEdzin przeprowadzonych na miejscu ustalono, 2e usuniEcie wnioskowanych
drzew nie spowoduje naruszenia zakazow w stosunku do gatunk6w chronionych. ponadto
zweryfikowano dostqpnoSi miejsc do nasadzen zamiennych oraz okreslono cechy drzew
wnioskowanych do usunipcia - ich wartoSi przyrodnicz4 w tym rozmiary drzew, funkcjE jaka
pelni4w ekosystemie, wartoSi kultruow4 walory krajobrazowe i ich lokalizacjE. Stwierdzo"o, z.
drzewa s4 w zlym stanie zdrowotnym, nie rokuj4 szans na dalszy prawidlowy rozwdj onz
stanowiq realne zagrohenie dla bezpieczeristwa ruchu drogowego. Szczegblowe uzasadnienie
przyczyny usuniEcia kazdego egzemplarza drzewa zostalo podane w punkcie I sentencji niniejszej
decyzji ( tabela ff 1). Z oglpdzin przeprowadzonych na miejscu, sporzqdzono protok6l zalqczony
do akt sprawy. W terenie stwierdzono r6wniez moZliwoSi wprowadzenia nasadzeri zastgpczycir
w iloSci 7 sztuk drzew innego gatunku.

Po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadnoSci przedloaonego wniosku, zostalo
udzielone zezwolenie na usuniEcie siedmiu sztuk drzew wyszczegolnionych w pkt 1

r ozstrzy gni Eci a de cyzj i.
Zasadqjest; w mySl art. 84 ust.1 uoop.; ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniqcie
drzew lub krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania ,"t*ol"niuna usuniqcie
dtzew lub krzew6w. Niemniej art. 86 ust. 1 uoop. okresla wyj4tki, w kt6rych nie nalicza siE optat
za usuniqcie. W omawianej sprawie zachodzi przeslanka me naliczania oplat, okreslona ,upiru-l
art. 86 ust. 1 pkt 5 uoop. - w brzmieniu : ,,nie nalicza siq oplat za usuniqcie drzew lub kriew6w,
h6re zagrazajq bezpieczeristwu ruchu drogowego. "

JednoczeSnie, bior4c pod uwagq zrownowalone uzytkowanie oraz potrzebg odnawiania zasob6w
skladnik6w ptzyrody oraz Dwzglqdniaj4c fakt, 2e wnioskowane do usunipcia drzewa posiadaly
wartoSi przyrodnicz% w oparciu o arl. 83c ust. 3 uoop., w tre6ci kt6rego wskazano, iz ,-,Wydani'e
zez'',ttolenia na usuniqcie drzewa lub /crzewu moie byt uzaleinione od olcreilenia przez organ
nasadzeri zast,qpczych lub przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu - zezwolenie na ich usuni{cie
zostalo uzalelnione od spelnienia warunk6w okreSlonych w pkt 2 rczstrzygniEcia decyzji, w
terminie okreSlonym w ppkt b), pkt 4 jej rozstrzygnigcia, w celu zrekompensowania ubytku
w ekosystemie miasta. W interesie Strony lezy, aby zakupiony material nasadzeniowy, Uyi iat<

Urz4d Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Piisudskiego 100

92-326 1,6d2



najlepszej jako6ci oruz zostal objqty pracami pielEgnacyjnymi, gwarantujqcymi utrzymanie jego
wegetacji.

W pkt 5 sentencji niniejszej decyzji odm6wiono wydania zezwolenia na usuniqcie sztuk
drzew w tym gatunku klon jesionolistny o obwodzie pnia: 154cm (nr inw. 2), i klon zwyczajny
(nie jesionolistny jak we wniosku) o obwodzie pnia 171 (nr inw. 4) zlokalizowanych na dzialce
o nr ewidencyjnym l95ll3, w obrqbie geodezyjnym G-16 z uwagi na ich zadawalajqcy stan
fitosanitarny. Po wykonanru zabreg6w pielEgnacyjnych mogq nadal wzbogacat bior6znorodnoS6
w terenie. W chwili obecnej brak jest podstaw do wydania zgody na ich usunipcie. W przypadku
pogorszenia siE stanu zdrowotnego ww. drzew, istnieje mozliwoSd ponownego ubiegania sig o ich
usuniEcie.
Bior4c pod uwagq povtryZsze ustalenia orzeczonojak w rozstrzygniqciu.
Pouczenie:
1. W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rych przewidziano

zast4pienie ich innymi drzewami w punkcie 2 sentencji zezwolenia, a posadzone drzewa nie zachowaj4
zywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 4 ppkt b) sentencji lub przed
uplywem tego terminu, z p(zyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomo6ci, nalozony zostanie
ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzenia zastgpczego. W przypadku
niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie z zezwoleniem, bEd4 mialy zastosowanie przepisy o
postqpowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawa art, 86 ust. 2 i 3 uoop.

2. UsuniEcie drzew poza terminem okre$lonym w pkt 4 ppkt a) sentencji potraktowane zostanie jako
delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. I pkt I uoop, polegaj4cy na usuniqciu drzew bez
wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawq do wymierzenia administracyjnej kary pieniE2nej w
wysoko5ci dwukrotnej oplaty za usuniEcie drzew.

3. Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniEcia drzew w terminie okre$lonym w pkt 4 ppkt a) jej
sentencji.

4. Zobowi4zanie strony w punkcie 3 sentencji decyzji do powiadomienia Wydziatru Ochrony Srodowiska i
Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UrzEdu Miasta N-odzi o dokonaniu nowych nasadzei
ma na celu umo2liwienie stwierdzenia, ze strona wypetnila warunek okreSlony w punkcie 2 sentengji
decyzji.

5. Uzyskanie zezwolenia na usuniEcie drzew nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci karnej za

nieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczeri wynikajqcych z przepis6w og6lnych, dotyczqcych ochrony
przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnoici zakazt niszczenia gniazd i schroniefr zwierzqt objqtych
ochronq prawnq ot az humanitarne go traktowania zwierzqt dzikich.

6. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w tr odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta tr-odzi,
dzialajqcego z upowaZnienia Prezyde Vliasta tr odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania ' ', ,.",.

Zalacznili: ' 
.

1. Mapa zlokalizacj4drzew do usuniEcia
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i zwierzqt.

Otrzymuia:

|. Zarzqd Zieleni Miejskiej
94-303 L6d2, ul. Konstantynowska 8/1 0

2. ala

Urz4d Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pitsudskiego 100

92-326 L6di.
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