
DECYZJA NR2Z,1637l17

Dz\alajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postEpowania

administracyjnego (Iiz. U. z 2013 r. poz. 267 z poLn. zrn) oraz art' 83 ust' 1' art' 83a ust' 1' art' 83c

ust,1 i3 art. g6ust. 1pkt5 ustawy idnu16kwietnia 2004r. oochronieprzyrody(Dz'U' 22015r'

poz. 165lzpo2nieiszymizmianami)wzwi4zkuz$1i$4pkt2uchwalyRadyMiejskiej
w tr odzinr XLVII/ gT5lr2 z dnta 12 wrzesni a20r2 r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej o

nazwie ,,zarzqdzielentMiejskiej" wLodzii nadania jej statutu (Dz.IJtz. Woj' tr'odzkiego zdma14

wrzesnia 2OIZ r. poz. 2836) - po rozpatrzeniu wniosku Zarzqd'; Zieleni Miejskiej w \'odzi zls przy

ul. Konstantynowskiej 8 / 1 0 (pism o znak zzM.W ZM,Z',T . 5 U .3 8L20 | 6.GZ)

orzeka:

1. Zerwoli(. zarzqdowr zieleniMiejskiej na usuniEcie 1 szt. drzewa wymienionego w Tabeli nr 1,

rosnecego na terenie pasa drogo*egt ul. Kr6lewskiej na wysoko5ci nr 3 w \-odzi (dzialka

nr 54714 w obrqbie C-211, bez pJrania oplaty z tego tytulu. Lokalizacja dtzewa objEtego

zezwoleniem okreslon a zostalana mapie stanowi4cej zalqcznik do niniejszej decyzji.

PREZYDENT MIAST A \.ODZI

znak: DSS-OSR-I.61 3 L3 53.201,7 .JK L6d2, dnia 07.06.2017 r'

Tabela nr 1 Wykaz drzew do usunigcia

Przyczyna usunigcia drzewa lub krzewu

L.P
Nr na
mapie

Gatunek
Obwrid pnia
drzewa na

wvsokoSci 130 cm

I I Klon zwyczajny tl4

Drzewo w zlYm stanie zdrowotnYm,

niebezpiecznie pochyla sig na jezdniq,

rsystem korzeniowy drzew a wyniesiony,

stabilizacja w gruncie

W obecnym stanie stanowi zagrozenie

b ezpieczehstwa ruchu dro gowe go'

2, IJzaleLni( wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa wymienionego

sadzonk4nowego drzewaw ilosci I sztuk, jak ponizej w tabeli.

Tabela nr 2 Wykaznasadzen zamiennych

w pkt 1, od zast4Pienia go

Parametry nasadzefi: obw6d pnia w cm na

wvsokoSci 100 cmL.p.

1

Gatunek

Drzewo li6ciaste lub iglaste 4-8

Nowenasadzenia nale^ywykonai nadzialceonrewidencyjnym 54714 wobrEbie G-27 lub

na terenach bgd4cych w zasobach Miasta pozostaj4cych w administrowaniu Zatzqdu Zielent

Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozwoj nowej sadzonki. Planowane mieisce

nasadzenia nie moze kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4 technicznQ'

3.Ustalid nastqpuj4ce, koncowe i nieprzekraczalne terminy realizacii zezwolenia"
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a)terminusuniqciadtzewa,wymienionegowpunkcie1,ustalasie@;
b) asadzenia zastgpczego o kt6rym mowa w punkcie 2, ustala sie do

rowadzenia nasadzenia zastqpczego moze
dzi w decyzji _ zezwoleniu zmieniajecym,
przed uplywem termin6w wymienionvch

1. Tobowi4za( Zarzqd Zieleni Miejskiej w N,odzi
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw
o dokonaniu nowego nasadzenia.

do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Spolecznych Urzgdu Miasta l-odzi

Informacie o nasa zeniu zamiennym wprowadzonym przez zarzqd, zieleniMiejskiej w Lodzjnale?y przesylac do wydzialu ochrony Srodowiska i Rolnictwa w okresach p6lroc znych.,w terminach:
- do 15 lipca danego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od stycznia dokorica czerwca danego roku,
- do 15 stycznia nastEpnego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od 1 lipcado 3l grudnia danego roku.
Do powiadomief nale2y d,olqczyt mapy lub szkic sy.tuacyjny z lokalizacjq i inwent aryzacj4wykonanego nasadzenia.

Uzasadnienie
Do wydzialu ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw SpolecznychUrzgdu Miasta tr'odzi wplyn4l wniosek zarzqdu zieleniMiejskiej * l,ooJo *y danie zezwolenia nausunigcie I szt' drzewa rosnQcego na terenie pasa drogowego ul. Kr6lewskiej na wysokosci posesjinr 3 w tr'odzi (dziaLka rtr 54714 w obrqbie G:27.w irasadnieniu podan o, 

'ze 
drzewo zamiera. Downiosku dol4czono mape z lokalizacjq drzewado usuniqcia.

Podstawg materialnoprawnQ rozpatrzenta przedmiotowego wniosku stanowi4 przepisyzawarr'e w rczdziale 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 miastaw formie decyzji administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewuz terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zab5rtk6w-_ wojew6dzki konserwator zabytk6w,w omawianej sprawie wniosek zlo|yl posiadacz nieruchomosci, a organ rozstrzygajqcyw sprawie ustalil' i2 ptzedmiotowa dzialka nie nalezy do katalogu nieruchomosci wpisanych dorejestru zab1tk6w.

Po zapoznaniu sig ze zlohonq w sprawie dokumentacjq w oparciu o wykladn ig zawart4w art. 83b uoop., nie stwierdzono brak6w formalnych w przedlozonym wniosku.
wobec powyzszego w trybie art. 83c ust.l uoop . wznaczono oglgdziny w terenie celemustalenia, czy w obrpbie dtzewa wnioskowanego do usuniEcia ni. .vvigpuj4 gatunki chronioneprawem' W trakcie oglqdzin przeprowadzonych na miejscu ustalono, r. ururrie.ie wnioskowanegodtzewa me spowoduje .t*urr.niu zaka.-z6w w stosunku do gatunk6w chronionych. ponadto

zweryfikowano dostqpnoSi miejsc do nasadzeh zamiennych oraz okreslono cechy drzewawnioskowanego do usu iqcia - jego warlosi przyrodnicz:4, w tym rozmiary drzewa,funkcjp jakqpelni w ekosystemie, wartosi kulturow4 walory krajobrazo*. i ;.go lokalizacjg. Stwierdzo no, Leklon zwyczajny nie rokuje szans na dalszy prawidlo"wy rozw6j, a takLe stanowi realne zasrozente
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dla bezpieczefstwa ruchu drogowego . Szczegolowe uzasadnienie przyczyny usunigcia drzewa

zostalo podane w punkcie 1 se.rtencjininiejszej decyzji ( tabela nr I). Z oglEdzin przeplowadzonych

na miejscu, sporzqdzono protok6I zal'qczony do akt sprawy' W terenie stwierdzono r6wniez

mo2liwos6 wprowadzenia nasadzenia zasiEpc zego w iloSci 1 sztuki drzewa liSciastego lub iglastego'

po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadno6ci przedlolonego wniosku, zostaio

udzielone zezwolenie .ra rrs.rnigcie jednej sztuki drzewav,ryszczegolnionego w pkt I rozslrzygnigcia

decyzji,

Zasadqjest; w mySl art. 84 ust.1 uoop.; ze posiadacz nieruchomoSci ponosi opNaty za

usuniEcie drzew lub krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wiaSciwy do wydania zezwolenta na

usuniqcie drzew lub krzew6w. Niemniej art. 86 ust. 1 uoop. okresla wyj4tki, w kt6rych nie nahcza

siE opiat za usunipcie. w omawianej sprawie zachodzi przeslanka nie naliczania oplat, okreslona

zapisami art. 86 ust. 1 pkt 5 uoop. - w brzmieniu : ,,nie nalicza siq oplat za usuniqcie drzew lub

kr) ew ow, kt 6r e z a gr az ai q b e zp i e c z eris tw u ruc hu dr o gow e go "

Jednoczesnie, bior4c pod uwagE zr6wnowaaone uzytkowanie oraz potrzebq odnawiania

zasob6w przyrody orut i*tglqdniaj4c fakt, Ze wnioskowane do usunigcia drzewo

posiadalo yrodnicz4 w oparciu o art. 83c ust. 3 uoop., w tresci kt6rego wskazano, iz

,,Wydanie 
'na 

usuniqcie drzewa tub k zewu mo1e byt uzaleZnione od olcreilenia przez

orgo, nasadzeri zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu - zezwolenie na jego

;;;i;"i;;.tJo -ur}$ 
trJi,itii,"i# 

k6w okresronvch w pkt 2 rozstrzvgniqcia decvzir,

oraz zostal. objgtY Pracami
wegetacji.
Bior4c pod uwagE powyzsze ustalenia ofzeczonojak w rozstrzygntgctu.

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

kt6rego przewrdziano zast4pienie go intty* drzewem w punkcie 2 sentencji decyzir'

u po*drone drzew nie zachowa zywotnosci po 3 latach od dnia uplyr'vu terminu wskazanego

w podpunkcie b w punkcie 3 sentencji dec

zalehnych od posiadacza rreruchomoSci,

obowi4zek wykonania nasadzenia zastqpc

zastepczego zgodnie z zezwoleniem, bEd

egzekucyjnym w administracji, Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody'

2. Usuniqcie drzewa po terminie okreSlonym w podpunkcie a w punkcie 3 sentencji niniejszej

decyzj\potraktowane zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust' 1 pkt I

ustawy o ochronie przyrody, polegaj4cy na usuniqciu drzewa bez v'rymaganego zezwolenia'

stanowi4cy podstawq do wymiert"iiiadministracyjnej kary pieniEZnej w wysokoSci dwukrotnej

oplaty za usuniEcie drzewa'

3. Niniejsza decyzjawygasa w przypadku nieusuniqcia drzew w terminie okreSlonym w pkt 3' ppkt

1)jej sentencji.

4. Zobowrqzanie strony w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzjr do powiadomienia Wydzialu

o;hr"d Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta \-odzi
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5

6.

o dokonaniu nowych nasadzefi ma na celu umozliwienie stw
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencii decvzii.

Uzyskanie zezwoleniana usuniqcie drzewa nie zwalnia z obowiqzkr
za nreptzestrzeganie zakaz6w i ograniczeri wynikaiqcych z przepi
ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnosci zakazu ni
zw ierzqt obi gtych o chron4 prawne oraz humanitarne go trakto wania :

decyzji przysluguje stronom odwolanie do
w tr-odzi, wniesione za po5rednictwem Dy

Rolnictwa w Departamencie Spraw Spoleczny
upowa2nienia Prezydenta Miasta tr_odzi. w

ze strona wypelnila

i odpowiedzialnoSci karnei
og6lnych, dotycz4cych
nia gniazd i schronieri

dzikich.

morz4dowego Kolegium
ra Wydzialu Ochrony
Urzpdu Miasta \.odzi,
inie 14 dni od datv

Od niniejszej
Odwolawczego
Srodowiska i
dzialaj4cego z
jej otrzymania.

Zalacznik:
I . Mapa z przybli2onq lokaliza cjq drzewa.

Otrzymuia:
L Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi

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

ada2006 r. o oplacie skarbowej lDz, tJ
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22006 r. Nr 2 ,poz.16351.


