
PREZYDENT MIASTA \,ODZI

znak: DSS-OSR-I.6 1 3 1.3 54.2017 JK +,6d2, dnia 07.06.2017 r.

DECYZJA NR 221638117

DziaNajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. - Kodeks postEpowania

administracyjnego (Dz. U, z2013r.poz.267 zpo2n.zm.)orazart.83 ust. 1, art.83aust. 1, art.83c

ust.1 i3 art,86ust. 1pkt5 ustawy zdnia 16kwietnia2004r. oochronieprzyrody(Dz.U. z20I5r.
poz. 1651 zpo2niejszymizmianami)wzwiqzkuz$1i$4pkt2UchwalyRadyMiejskiej
w t odzinr XLVIII/975112 z dma 12 wrzelnia2}I2 r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej o

na2.wre ,,ZarzqdZieleni Miejskiej" w tr odzi i nadania jej statutu (Dz.Urz. Woj. tr 6dzkiego z dma 14

wrzesnia 2012 r . poz. 2836) - po rozpatrzeniu wniosku Zarzqdu Zieleni Miej skiej w tr'odzi zls przy

ul. Konstantynowskiej 8 / 1 0 (pism o znak zzM.w zM.zT . 5 u. 3 9 8. 2 0 1 7. GW)
orzeka:

1. Zerwoli(. Zarzqdowi Zieleni Miejskiej na usuniqcie I szt. drzewa wymienionego w Tabeli nr 1,

rosnqcego na terenie pasa drogowego ul. Kruczej na wysokoSci posesji nr 30 w tr-odzi

(dzialka nr 16014 w obrgbie G-3), bez pobrania oplaty z tego tytutu. Lokahzacja drzewa

objEtego zezwoleniem okreslonazostahana mapie stanowi4cej zalqcznlk do niniejszej decyzji.

Tabela nr 1 Wykaz drzew do usuniqcia

L.P
Nr na
mapie

Gatunek
Obwtid pnia
drzewa na

wvsokoSci 130 cm

Przyczym usunipcia drzewa lub krzewu

I
Lipa
drobnolistna

tr4

Drzewo w zLym stanie zdrowotnYm,
niebezpiecznie pochyla siq na jezdniq,

system korzeniowy dr zew a wyniesiony,
stabilizacja w gruncie w4tpliwa. W pniu

ubytek wglqbny prochniej4cy. W obecnym

stanie stanowi zagr ohenie bezpieczeristwa

ruchu drogowego.

2. IJzaleLni(. wydanie zezwoleniana usuniqcie drzewa wymienionego w pkt 1, od zastqpienia go

sadzonk4nowego drzewa w iloSci 1 sztuk, jak ponizej w tabeli'

Tabela nr 2 Wykaznasadzen zamiennych

Nowe nasadzenia naIe|y wykonai na dzialce o nr ewidencyjnym 16014 w obrEbie G-3 lub

na terenach bqd4cych w zasobach Miasta pozostaj4cych w administrowaniu Zaruqdu Zieleni

Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozwoj nowej sadzonki. Planowane miejsce

nasadzenia nie moie kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.
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L.p. Gatunek
Parametry nasadzefi: obw6d pnia w cm na

wysokoSci 100 cm

Drzewo liSciaste lub islaste 4-8



3.Ustalid nastqpuj qce, koricowe i nieprzekr aczalne terminy r ealizacjr zezw olenra:

a) termin usunipcia dtzewa, wymienionego w punkcie 1, ustala siE do korica czerwca 20lg r.;
b)termin wprowadzenia nasadzenia zastqpczego o kt6rym mowa w punkcie 2, ustala siE do

korica erudnia 2018 r.

Zmiana terminu usuniqcia drzewabqd?tercninu wprowadzenianasadzenia zasLepczego moLe
nast4pii na wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr odzr w decyzji - zezwoleniu zmieniajqcym,
pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmiang przed, uplywem termin6w wymienionych
w podpunktach a i b powy2ej.

1' ?ob?Yiq"?( .Zarz4d Zieleni Miejskiej w tr odzi do powiadomienia Wydziatu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UrzEdu Miasta roair
o dokonaniu nowego nasadzenia.

Informacje o nasadzeniu zamiennym wpro)iadzonym przez zarzqd,
nareLy przesylaf do wydzialu ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w terminach:

Zielenr Miejskiej w Lodzi
w okresach p6lrocznych,

- do 15 lipca danego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od stycznia do
korica czerwca danego roku,

- do 15 stycznia nastEpnego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od 1 lipca
do 31 grudnia danego roku.

Do powiadomieri naIely dolqczyc mapy lub szkic sytuacyjny z Iokalizacjq i inwent aryzacj4
wykonanego nasadzenia.

Uzasadnienie

Do Wydzialu ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UrzEdu Miasta N'odzi wplyn4l wniosek ZarzqduZieleniMiejskiej wN-odzio wydanie zezwolentana
usuniqcie I szt. drzewa rosnQcego na terenie pasa drogo*"go ui. Kruczej na'wysokoSci posesji nr
30 w tr'odzi (dzialka nr 16014 w obrqbie G-3). w uzasadnieniu podano, ze drzewojest pochylo.r. .ru
jezdnig, posiada pr6chniej4cy ubytek pnia. Do wniosku dol4czono mapQ z lokalizaqq drzewa do
usuniEcia.

PodstawE materialnoprawne rozpatrzenia przedmiotowego wniosku stanowiq przepisy
zawarte w tozdziale 4 uoop. W mySl art. 83a ust.l uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent miasta
w formie decyzji administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu
z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w.

W omawianej sprawie wniosek zlo|yl posiadacz nieruchomoSci, a organ rozstrzygajqcy
w sprawie ustalil, i2 przedmiotowa dzialka nie naleLy do katalogu nieruchomoSci *piruny"n io
rejestru zabytk6w.

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

Wobec powyzszego w trybie art. 83c ust.1 uoop. Wznaczono oglpdziny w terenie celem
ustalenia, czy w obrEbie drzewa wnioskowanego do usuniEcia "i. wysgpuj4 gatunki chronione
prawem. W trakcie oglgdzin przeprowadzonych na miejscu ustalono, r. u*nigtie wnioskowanego
drzewa nie spowoduje naruszenia zakazow w stosunku do gatunk6w chronionych. ponad]o
zweryfikowano dostEpnoSi miejsc do nasadzef zamiennych oraz okreSlono cechy drzewa
wnioskowanego do usuniqcia - jego wartoSi przyrodnicz% w tym rozmiary drzewa. funkcjq jak4
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pelni w ekosystemie, wartoSd kulturowq walory krajobrazowe i jego lokalizacjq. Stwierdzono,2e

lipa drobnolistna nie rokuje szans na dalszy prawidlowy rozw6j, a takhe stanowi realne zagtolent'e

dla bezpieczenstwa ruchu drogowego. Szczeg6lowe uzasadnienie przyczyny usuniEcia drzewa

zostalo podane w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji ( tabela nr I). Z oglEdzin przeprowadzonych

na miejscu, sporzqdzono protoko!. za\4czony do akt sprawy. W terenie stwierdzono r6wniez

mozliwoSd wprowadzenia nasadzenia zastEpczego w iloSci 1 sztuki drzewa liSciastego lub iglastego.

Po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadnoSci przedNohonego wniosku, zostatro

udzielone zezwolenie na usuniqcie jednej sztuki drzewa v,ryszczegolnionego w pkt I rozstrzygniEcia

decyzji.

Zasadqjest; w mySl art. 84 ust.i uoop.; ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za

usunipcie drzew lub krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydaniazezwoleniana
usuniEcie drzew lub krzew6w. Niemniej art.86 ust. 1 uoop. okresla wyjqtki, w kt6rych nre nahcza

sig oplat za usunigcie. 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 z ew 6w, kt 6r e z a gr a2 aj c1 b e zp i e c z e ris tw u ruchu dr o gow e go "

Jednoczesnie, biorqc pod uwagE zrownowahone uzytkowanie oraz potrzebq odnawiania

zasob6w skladnik6w przyrody otaz vwzglqdniaj4c fakt, 2e wnioskowane do usuniqcia drzewo

posiadalo wartoS6 przyrodnicz4, w oparciu o art. 83c ust. 3 uoop., w tresci kt6rego wskazano, rZ

,,Wydanie zemvolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu mo1e byt uzalehnione od olcreilenia przez

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

usunigcie zostaNo uzale2ntone od spelnienia warunk6w okre6lonych w pkt 2 rozstrzygmEcia decyzjt,

w terminie okreslonym w ppkt b), pkt 3 jej rozstrzygmgcia, w celu zrekompensowania ubyku
w ekosystemie miasta. W interesie Strony leZy, aby zakupiony material nasadzeniowy, byi jak

najlepszej jakoSci oraz zostal objEty pracami pielqgnacyjnymi, gwarantuj4cymi utrzymanie jego

wegetacji.
Bior4c pod uwagq powyzsze ustalenia otzeczonojak w rozstrzygnigciu.

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

kt6rego przewrdziano zastqpienie go innym drzewem w punkcie 2 sentencji decyzji,

a posadzone drzew nie zachowa zyr,votnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego

w podpunkcie b w punkcie 3 sentencji decyzjr lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn

zaleanych od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji

obowi4zek wykonania nasadzenia zastEpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia

zastgpczego zgodnie z zezwoleniem, bgda miaty zastosowanie przepisy o postqpowaniu

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

2. Usunigcie 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 usuniqciu drzewa bez wymaganego zezwolenta,

stanowi4cy podstawE do wymierzenia administracyjnej kary pieniqznej w wysokoSci dwukrotnej

oplaty za usuniqcie drzewa.

3. Niniejsza decyilawygasa w przypadku nieusuniEcia drzew w terminie okreSlonym w pkt 3. ppkt

1)jej sentencji,
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4.

5.

6.

Zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji do powiadomienia Wydzialu
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta tr-odzi
o dokonaniu nowych nasadzefr ma na celu umozliwienie stwierdzenia, Le strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.

Uzyskanie zezwolenia na usuniqcie drzewa nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci karnej
za nreprzesttzeganie zakaz6w i ograniczefr wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotycz4cych
ochrony przyrody i ochrony zwieruqt, w szczeg6lnoSci zakazu niszczenia gniazd, i schronieri
zwrerzqt objqtych ochron4prawneotaz humanitarnego traktowaniazwierzgdzikich.

Od niniejszej
Odwolawczego
Srodowiska i
dzialaj4cego z
jej otrzymania.

decyzji przysluguje stronom odwolanie do samorz4dowego Kolegium
w N'odzi, wniesione za posrednictwem Dyrektora wydzialu ochrony

Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta tr-odzi,
upowa2nienia Prezydenta Miasta tr odzi, w terminie 14 dni od datv

Zalacznikz
1 . Mapa z przyblilonq lokaliza cjq drzewa.

Otrzymuia:
l. Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi

94-303 tr 6d2, ul. Konstantynowska 8/10
2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dfia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej /Dz.
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