
PREZYDENT MIAST A I.ODZI

znak: DSS-OSR-I.613 1. 1 01 8.201 7 l20l8.KP tr-odz, dnia 03.01.2018 r.

DECYZJA NR ZZI3IIs
Dzialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postEpowania

administracyjnego (Dz. U. 22017 r.,poz.1257), arl. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, 2a,4 i 6 art.83c usrt.

1 i 3,83dust. 1 i 2,86 ust.4 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. IJ.
z 2016 r., poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 t., poz. 60, 132,1074) zwanej dalej w skr6cie uoop,
w zwrqzku z $ 1 i $ 4 pkt 2 Uchwaly Rady Miejskiej w tr odzi Nr XLVIIIl975ll2 z dnia 12
wrzeSnia 2012 r . w sprawie utworzenia j ednostki bud2etowej o nazwie ,,Zarzqd Zieleni Miej skiej "
wtr odzi i nadania jej statutu (Dz.Urz.Woj.tr-Sdzkiego z dma 14 wrzeSnia20l2 r.Po2,2836) - po
rczpatrzeniu wniosku Zarzqdu Zieleni Miejskiej w Lodzi z s. przy ul, Konstantynowskiej 8/10
(znak: ZZM.W ZM.ZT . 5 0 | . I 20 8.20 | 7. cW)

orzeka

l. Zerwoli(, Zarzqdowi Zieleni Miejskiej w tr-odzi na usuniqcie 2 sztuk drzew, rosn4cych na
terenie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1142E (ul. Kilirflskiego na wysokoSci nr 217 -
dz. m 22138 w obrgbie G-5) w *,odzi, wymienionych w Tabeli nr 1, pn. Wykaz drzew do
usuniEcia, bez pobrania oplaty ztego tltulu.

abela nr l. W drzew do usun ra.

Nr Gatunek Obw6d pnia na
wysoko5ci 130 cm

Uwagi

I Klon zwyczapy 95 cmlnie 130
Drzewo obumarlo i nie rokuje szans na
wznowienie wegetacji.

2 Klon jawor 65 cmlnie 113
Drzewo zamierajqce. W pniu duzych
rozmiar6w pr6chniej 4cy ubytek.

Lokalizacja drzew przedstawiona zostala na mapie stanowi4cej zalqcznik nr 1 do niniejszej
decyzjt

2. UzaleLni(, wydanie zezwolenia na usunigcie drzew wymienionych w punkcie 1 od zastqpienia
ich nowymi sadzonkami drzew w iloSci 2 szttk,jak w Tabeli nr 2.

abela nr Z nasadzet'r zas h.

L.p. Gatunek
Parametry nasadzen (obw6d pnia w

cm, na wysokoSci 100 cm)
I Klon zwyczainy min 8 cm

Nowe nasadzenia nale?y wykona6 na terenie nieruchomoSci o nr ewidencyjnym 22139
w obrgbie G-5, tj. na terenie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1142F. w miejscu
gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j nowych sadzonek. Obrane miejsce nasadzeri
kompensacyjnych nie moZe kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.
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?o\owi}zae . lay+d Zielem Miejskiej w N,odzi do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Depafiamencie Spraw Spolecznych UML o dokonaniu ,ro*y.L
nasadzen.InformacjE nale|y przesylal do Wydzialu Ochrony Srodowiska w terminie 14 dni
od dafy ich wykonania. Do powiadomienia nalezy doLqczyt mapQ zlokalizacj4posadzonych
zamiennie dr zew, wr az z po daniem nazw gatunko wych.

U s t a li d nastqpuj qc e, ko ric o we terminy r e alizacji zezw olenia:

a. usuniEcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji mole nast4pi6 w terminie do korica
listopada 2018 r.;

b. wprowadzenie nasadzef zastgpczych (posadzenie nowych drzew), o kt6rych mowa
w punkcie 2 sentencji powinno nast4pii w terminie do korica listopada 2018 r.

Uzasadnienie

Do Wydziatru Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UMtr
wplyn4l wniosek ZaruqduZielem Miejskiej w N,odzi w sprawie wydania zezwoleniana usunigcie
2 sztuk drzew rosn4cych na terenie pasa drogowego ul. Kiliriskiego na wysokoSci nr 217 (dz. m

22138 w obrqbie G-5) w Lodzi. W uzasadnieniu podano, ze jedno drzewo jest suche, drugie
posiada wypr6chnienie pnia. Podstawq materialnoprawne rozpatrzenia przedmiotowego wniosku
stanowi4 przepisy zawarl.;e w rczdziale 4 uoop. W mySl art. 83a ust.l uoop. zeiwolenie na
usuniecie dtzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz
albo prezydent miasta w formie decyzji administracyjnej, aw przypadku gdy zezwolenie dotyczy
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki
konserwator zabytkow.

W omawianej sprawie wniosek zLoLyL posiadacz nieruchomoSci, a organ rozstrzygajqcy
w sprawie ustalil, i2 przedmiotowa dzialka nie naleZy do katalogu nieruchomoSci wpisanych do
rejestru zabytk6w.

Po zapoznaniu siE ze zlohonqw sprawie dokumentacjq w oparciu o wykladnig zawartq
w art. 83b uoop., nie stwierdzono brak6w formalnych w przedlozonym wniosku.

Wobec powlrlszego w trybie arl. 83c ust.1 uoop. wyznaczono oglqdziny w terenie celem
ustalenia, czy w obrqbie drzewa wnioskowanego do usuniEcia nie wystqpuj4 gatunki chronione
prawem. W trakcie oglgdzin przeprowadzonych na miejscu ustalono, ze usuniEcie wnioskowanych
drzew nie spowoduje naruszenia zakaz6w w stosunku do gatunk6w chronionych. ponadto
zweryfikowano dostEpno66 miejsc do nasadzen zamiennych oraz okre6lono cechy drzew
wnioskowanych do usuniEcia - ich wartoSd przyrodniczau w tym rozmrary drzew, funkcjg jakq
pelniq w ekosystemie, wartoSi kulturow4 walory krajobrazowe i lokalrzacjg. Stwierdzono, zi
drzewo z gatunku klon zwyczajny obumado i nie rokuje szans na dalszy prawidlowy rozw6j.
Drzewo z gatunku klon jawor jest w zlym stanie zdrowotnym, posiada duzych rozmiar6w ubytet<
pr6chniej4cy wzdluL pnia i w obecnym stanie stanowi zagroleniebezpieczeftstwa os6b i mienia.
Z oglqdzin przeprowadzonych na miejscu, sporzqdzono protok6N zaNqczony do akt sprawy.
W terenie stwierdzono r6wnieZ mozliwoS6 wprowadzenia nasadzeri kompensacyjnych w iioSci 2
sztuk drzew z gatunku klon.

Po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadnoSci przedloaonego wniosku, zostalo
udzielone zezwolenie na usuniEcie dw6ch sztuk drzew v'ryszczeg6lnionych w pkt I rozstrzygnigcia
decyzji.

Zasadqjest; w mySl ar1. 84 ust.l uoop.; 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi op\aty za
usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na
usuniEcie drzew lub krzew6w. Niemniej arl. 86 ust. I uoop. okresla wyj4tki, w kt6rych nie nalicza
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siq oplat za usuniEcie. W omawianej sprawie zaohodzi przeslanka nie naliczania oplat, okreslona
zapisami art.86 ust. 1 pkt 4 i 10 uoop. - w brzmieniu : ,,nie nalicza siE oplat za usuniqcie 4) drzew
lub lcrzew1w, kt6re zagrazajq bezpieczeristwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach
budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeri, o h1rych mowa w art, 495 I Kodeksu cywilnego oraz
I0) drzew lub lvzew6w, kt6re nie rokujq szqnsy na prze2ycie z przyczyn niezaleLnych od
po s iadacza ni eruchomo i ci " .

JednoczeSnie, biorqc pod uwagE zr6wnowalone uzytkowanie oraz potrzebg odnawiania
zasob6w skladnik6w przyrody oraz nwzglgdniaj4c fakt, ze wnioskowane do usunigcia drzewa
posiadaly wartoS6 przyrodnicz% w oparciu o art. 83c ust. 3 uoop., w treSci kt6rego wskazano,
iz ,,Wydanie zenvolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu mo2e byt uzaleLnione od olveilenia
przez organ nasadzey't zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu - zezwolenie na
usuniqcie 2 drzew jw. zostalo uzaleZnione od spelnienia warunk6w okreSlonych w pkt 2

rczstrzygnigcia decyzji, w terminie okreSlonym w ppkt b), pkt 4 jej rczstrzvgnigcia, w celu
zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony lezy, aby zakupiony
material nasadzeniowy byl jak najlepszej jakoSci onz zostal objqty pracami pielggnacyjnymi,
gwarantuj 4cymi utrzymanie j ego wegetacj i.

Zgodnie z treSciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie prryrody, projekt niniejszej
decyzji uznano za azgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w N,odzi,
w zwiqzku z nievtyraiteniem stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrrymania
proj ektu niniej szego zezx, olenia.

Bior4c pod uwagg powylsze ustalenia orzeczoflojak 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
Zywotno6ci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 4 ppkt b) sentencji lub przed
uptywem tego termintr, z przyczyn zalebnych od posiadacza nieruchomo6ci, nalozony zostanie
ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzenia zastppczego. W przypadku
niewykonania nasadzeri zastppczych 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 okreSlonym w pkt 4 ppkt a) sentencji potraktowane zostanie jako
delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegajqcy na usuniEciu drzew bez
wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawg do wymierzenia administracyjnej kary pieniEZnej
w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usunigcie drzewa.

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

4. Zobowiqzanie strony w punkcie 3 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi o dokonaniu nowych nasadzefi
ma na celu umoZliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji
decyzji.

5. Uzyskanie zezwolenia na usuniqcie drzew nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci karnej za
nieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczeri wynikaj4cych z przepisow og6lnych, dotycz4cych ochrony
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ptzEody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnolci zakaztniszczenia gniazd i schronieri zwierzqt objEtych
ochron4 prawnq or az humanitarne go traktowan ia zwieruqt 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 UrzEdu Miasta tr-odzi,
dzialajqcego z upowu2nienia Prezydenta Miasta tr.odzi, w terminie 14 dni od daty jej
olrzymania.

Zalacznikiz

l. Mapa zlokalizacjqdrzew do usuniEcia.
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i zwierzqt.

Otrzvmuia:

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