
PREZYDENT MIAST A \-ODZI

znak: DSS-OSR-I.6 I 3 t.353.2017 JK 1,6d2. dnia 07.06.2017 r.

DECYZJA NR ZZt637t17

Dzialajqc na podstawie arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postEpowania
administracyjnego (Dz.U.22013 r.poz.267 zpo2n. zm.) oraz art. 83 ust. 1, art. 83aust. 1, art. 83c
ust.1 i3ad.86ust, lpkt5 ustawyzdnial6kwietnia2004r.oochronieprzyrody (Dz,U.z20I5r.
poz. 1651 z po1ntejszymi zmianamt) w zwiqzku z $ 1 i $ 4 pkt 2 Uchwaly Rady Miejskiej
w tr odzi nr XLVIIV97511,2 z dma 12 wrzeSnia2}l2 r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej o
nazwre,,ZarzqdZieleni Miejskiej" wtr-odzi i nadaniajej statutu (Dz.IJrz. Woj. tr 6dzkiego zdnia14
wrzeSnia 2012 r . poz. 2836) - po rozpatrzeniu wniosku Zaruqdu Zieleni Miej skiej w tr odzi zls przy
ul. Konstantynowskiej 8/ 1 0 (pi sm o znak ZZM,W ZM,ZT . 5 0 | .3 8 1,20 1 6 .GZ)

orzeka:

1. Zerwoli(ZarzqdowrZielem Miejskiej nausuniqcie 1szt. drzewawymienionegowTabelinr 1,

rosnQcego na terenie pasa drogowego ul. Kr6lewskiej na wysokoSci nr 3 w N,odzi (dzialka
nr 54714 w obrEbie G-27), bez pobrania oplaty z tego ty'tulu. Lokalizacja drzewa objptego
zezwo I eniem okre 5 I on a zo stala na mapie stanowiqcej zalqcznlk do nini ej szej de cyzj i.

Tabela nr 1 Wykaz drzew do usuniEcia

L.P
Nr na
mapie

Gatunek
Obw6d pnia
drzewa na

wysokoSci 130 cm

Przyczyna usunipcia drzewa lub krzewu

Klon zwyczajny tl4

Drzewo w zlym stanie zdrowotnym,
niebezpiecznie pochyla siq na jezdnig,
system korzeniowy drzew a wyniesiony,
stabilizacja w gruncie
W obecnym stanie stanowi zagroLen'te

bezpteczenstwa ruchu dro gowe go.

2, Uzaletni(, wydanie zezwolenta na usuniqcie drzewa wymienionego w pkt 1, od zastqpienia go

sadzonk4nowego drzewaw iloSci I sztuk, jak ponizej w tabeli.

Tabela nr 2 Wykaznasadzen zamiennych

Nowe nasadzenia nale|y wykona6 nadzialce o nr ewidencyjnym 54714 w obrqbie G-27 lub
na terenach bqd4cych w zasobach Miasta pozostaj4cych w administrowaniu Zarzqdu Zieleni
Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j nowej sadzonki. Planowane miejsce
nasadzenia nie moZe kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3.Ustalid nastqpuj4ce, koncowe i nieprzekraczalne terminy realizacji zezwolenia:

Uzqd Miasla t-odzi
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L.p. Gatunek
Parametry nasadzef : obw6d pnia w cm na

wysokoSci 100 cm

Drzewo liSciaste lub islaste 4-8



a) termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie l, ustala siE do korica czerwca 2018 r.;

b) termin wprowadzenia nasadzenia zastEp czego o ktorym mowa w punkcie 2, ustala siE do
korica erudnia 2018 r.

Zmrana terminu usuniqcia drzewa bqdZ terminu wprowadzema nasadzenia zasrepczego moze
nast4pii na wniosek Zavqdu Zieleni Miejskiej w tr odzi w decyzji - zezwoleniu zmieniajqcym,
pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmianE przed uplywem termin6w wymienionych
w podpunktach a i b powyZej.

4,. Zobowiqza( Zarzqd Zieleni Miejskiej w N,odzi do powiadomienia Wydziatru Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UrzEdu Miasta tr odzi
o dokonaniu nowego nasadzenia.

Informacje o nasadzeniu zamiennym wprowadzonym przez Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr-odzi
naleLy przesylac do Wydziatru Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w okresach p6lroc znych,
w terminach:
- do 15 lipca danego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od stycznia do

kofca czerweadanego roku,
- do 15 stycznia nastgpnego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od 1 lipca

do 31 grudnia danego roku.
Do powiadomien naleLy dolqczyc mapy lub szkic sytuacyjny z lokalizacj4 i inwentaryzacjq
wykonanego nasadzenia.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
Urzqdu Miasta tr'odzi wplyn4l wniosek ZarzqduZieleni Miejskiej wLodzi o wydanie zezwoleniann
usuniEcie 1 szt. drzewa rosnqcego na terenie pasa drogowego ul. Krolewskiej na wysokoSci posesji
nr 3 w tr'odzi (dzialkanr 54714 w obrEbie G-27). W uzasadnieniu podano, Le drzewo zamiera. Do
wniosku dolqczono mapez lokalizacj4 drzewado usuniEcia.

Podstawq materialnoprawne rczpatrzema przedmiotowego wniosku stanowi4 przepisy
zawarte w rozdziale 4 uoop. W my51 art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydentmiasta
w formie decyzji administracyjnej, a w ptzypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu
z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytkow - wojew6dzki konserwator zabytk6w,

W omawianej sprawie wniosek zLoLyl posiadacz nieruchomo6ci, a organ rozstrzygajqcy
w sprawie ustalil, i2 przedmrotowa dzialka nie nale|y do katalogu nieruchomoSci wpisanych do
rejestru zabytk6w.

Po zapoznaniu siq ze zlozonq w sprawie dokumentacjq w oparciu o wyktradniq zawart:4
w aft. 83b uoop., nie stwierdzono brak6w formalnych w przedlozonym wniosku.

Wobec powy2szego w trybie art. 83c ust.l uoop. Wznaczono oglEdziny w terenie celenr
ustalenia, czy w obrqbie drzewa wnioskowanego do usuniqcia nie wystqpujq gatunki chronione
prawem. W trakcie oglqdzin przeprowadzonych na miejscu ustalono, ze usuniqcie wnioskowanego
drzewa nie spowoduje naruszenia zakaz6w w stosunku do gatunk6w chronionych. ponadio
zweryftkowano dostEpnoSi miejsc do nasadzen zamiennych oraz okreslono cechy drzewa
wnioskowanego do usuniEcia - jego wartoSi przyrodnic24, w tym rozmiary drzewa, funkcjE jak4
pelni w ekosystemie, wartoS6 kulturow4 walory krajobrazowe i jego lokalizacjE. Stwierdzono, Le
klon zwyczajny nie rokuje szans na dalszy prawidlowy rozw6j, a takle stanowi realne zagroaenie
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De paft a me nt S praw S polecznych
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dla bezpieczefstwa ruchu drogowego. Szczegolowe uzasadnienie przyazyny usuniqcia drzewa
zostalo podane w punkcie I sentencji niniejszej decyzji ( tabela nr l). Z oglqdzin przeprowadzonych
na miejscu, sporzqdzono protokol. zal.qczony do akt sprawy. W terenie stwierdzono r6wniez
mozliwoS6 wprowadzenia nasadzenia zastEpczego w ilo6ci 1 sztuki drzewa liSciastego lub iglastego.

Po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadnoSci przedlolonego wniosku, zostalo
udzielone zezwolenie na usuniEcie jednej sztuki drzewaryszczegolnionego w pkt I rozstrzygniEcia
decyzji.

Zasadqjest; w mySl art. 84 ust.1 uoop.; ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za
usunipcie drzew lub krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolema na

usuniqcie drzew lub krzew6w. Niemniej art. 86 ust. I uoop. okreSla wyj4tki, w kt6rych nie nalicza
siq oplat za usuniqcie. W omawianej sprawie zachodzi przeslanka nie naliczania oplat, okreSlona

zapisami art. 86 ust. 1 pkt 5 uoop. - w brzmieniu : ,,nie nalicza sip oplat za usuniqcie drzew lub
kr z ew 6w, kt 6 r e z a gr a2 aj q b e zp i e c z eris tw u r u c hu dr o gow e g o "

JednoczeSnie, bior4c pod uwagp zr6wnowahone uzytkowanie oraz potrzebq odnawiania
zasob6w skladnikow przyrody oraz uwzglEdniaj4c fakt, ze wnioskowane do usuniEcia drzewo
posiadalo wartoS6 przyrodnicz% w oparciu o art. 83c ust. 3 uoop., w treSci kt6rego wskazano, tZ

,,Wydanie zenvolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu mohe byt uzaleinione od okreilenia przez

organ nasadzen zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu - zezwolenie na jego

usuniEcie zostalo uzalelnione od spelnienia warunk6w okreSlonych w pkt 2 rozstrzygmqcia decyzjr,
w terminie okreSlonym w ppkt b), pkt 3 jej rozstrzygniEcia, w celu zrekompensowania ubytku
w ekosystemie miasta. W interesie Strony IeZy, aby zakupiony material nasadzeniowy, byt jak
najlepszej jakoSci oraz zostal. objEty pracami pielggnacyjnymi, gwarantuj4cymi utrzymanie jego

wegetacji.
Biorqc pod uwagq povtrylsze ustalenia orzeczofiojak w rozstrzygnigciu.

Pouczenie:
1. W odniesieniu do drzewa, wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzjr, wobec

kt6rego przewidziano zast4pienie go innym drzewem w punkcie 2 sentencji decyzji,
a posadzone drzew nie zachowa zywotnoSci po 3 latach od dnia uplyrvu terminu wskazanego

w podpunkcie b w punkcie 3 sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn
zaleLnych od posiadacza nieruchomorici, naloZony zostanie ponownie w drodze decyzji
obowi4zek wykonania nasadzenia zastgpczego. W przypadku niewykonania nasadzema

zastgpczego zgodnie z zezwoleniem, bEd4 mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu
egzekucyjnym w administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody.

2. UsuniEcie drzewa po terminie okreSlonym w podpunkcie a w punkcie 3 sentencji niniejszej
decyzji potraktowane zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1

ustawy o ochronie przyrody, polegaj4cy na usuniEciu drzewa bez wymaganego zezwolenta,
stanowi4cy podstawq do wymierzenia administracyjnej kary pienigZnej w wysokoSci dwukrotnej
oplaty za usuniqcie drzewa.

3 . Niniej sza decyzja wygasa w przypadku nieusuniqcia drzew w terminie okreSlonym w pkt 3. ppkt
1)jej sentencji.

4. Zobowrqzanie strony w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji do powiadomienia Wydzialu
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta Lodzl

De paftame nt S praw S polecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al Marszalka J6zefa Pilsudskiego 100
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5.

6.

o dokonaniu nowych nasadzef ma na celu umoZliwienie stwierdzenia. Le strona wvoelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji,

Uzyskanie zezwoleniana usuniqcie drzewanie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialnoSci karnej
za nreprzestrzeganie zakaz6w i ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotycz4cych
ochrony przyrody i ochrony zwrerzqt, w szczeg6lnoSci zakazu mszczenia gniazd i schronieri
zwretzqt objEtych ochron4prawnqoraz humanitarnego traktowaniazwierzqtdzikich.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w t-odzi, wniesione za po5rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta \,odzi,
dzialaj4cego z upowa2nienia Prezydenta Miasta N,odzi, w terminie 14 dni od datv
jej otrzymania.

Zalacznik:
1 . Mapa z przyblihonq lokaliza cjq drzewa.

Otrzymuia:
\. Zarzqd Zielem Miejskiej w Lodzi

94-303 L6d2, ul. Konstantynowska 8/10
2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej lDz, tJ, 22006 r. Nr 225, poz, 16351.

UrzEd Miasta L-odzi
Depaftament Spraw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rotnictwa
Al. Marszalka J6zefa Pilsudskiego 100
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