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DECYZJA ZZI 620 I17

Dzialajqc na podstawie arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r' - Kodecs postqpowania

aclminisiracyjirego fiednolity tekst: Dz.rJ.22016'r.,po^.23 - zp6anieiszymi zmt'anami) i art'

83a ust. l, art.83c ust. 3, art.86 ust. 1 pkt4 i 10, w zwiqzkuz art.83c ust' 4 ustawy z dnra

16 kwietnia 2004 t' o ochron dnolity tekst: Dz'IJ' 22016 r''poz'2134 - zpo2-

niejszymi zmianami), zwanej e uoop. i afi.16 ustawy z dnia 07 kwietnia 2011 r'

o zmianie ustawy - Kodeks administracyjnego oraz niekt6ryoh innych ustaw

(Dr..U.22017 t. poz.935) - po rozpatrzeniu wnioskuzaruqduzieleni Miejr;kiej w I'odzi zls

u, Lrrclzi lrrzy ulicy Konstantynowskiej 8/10 (znak pisma: ZZM.WZ}y'r'ZT'501'420'2011'BW)'

orzeka m

l. zezwoli(. zarzqd,owi zieleni Miejskiej w tr odzi na usuniEcie 3 sztuk drzew wymienio-

nych w Tabeli nr 1, rosn4cych w LodLi na dzialce ewidencyjnej nr 6917 w obrpbie B-50'

z'danych ewidencji znajiujacej siq naterenie nieruchomoSci usytuovzanej przy ulicy

Marysiriskiej 71 (we *niort.r ttEo"i" podano przy ulicy Marysinskiej ti9), bez pobrania

oplaty ztego tltulu.

L6d2, dnia 12.06.2017 r.

iecia drzewa

Tabela nr 1. Wykaz drzew do usunigcia'

L.p.

Nr
drzewa

na
mapie

Gatunek

Obwrid pnia
drzewa na
wysokoSci

130 cm

PrzyczYna usunrf
Uwagi

Drzewa w zlYm stanie sa

zagr oZenie b ezPie c zeristvl. 1,2
i3

Topola mieszaniec
euroamerykafki

odpowiednio:
123,123
il29 cm

Tabela nr 2. Wykaznasadzeri zastppczych'

Ozrtn-
cv,e nic

Gatunek
Liczba sadzonek:
drzewa - w sztukach

Minimalne pa
obw6d pnia drzel

A
Grusza drobnoowocowa

Pyrus calleryana'Chanticleer'
3

B
Robinia MalgorzatY

'Pink Cascade'
J

Lokahzacjadrzew objEtych zezwoleniem usuniqcia zostala wkreslona r:a zal4czniku gla-

frcznym nr 1, stanowiqcym integraln4 czqsc niniejszej decyzjr'

2. lJzaleimd wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew wymienionych w pkt 1, powyZej' od

zastqpienia ich nowymi sadzonkami drzew w iloSci 6 sztuk, jak w Tabeli nt 2 poniZej' na

dzialce ewidencyjnej nr 6917 w obrpbie

bqd4cych w zasobach Miasta N'odzi, pozo

Miejskiej w \'odzi, w miejscu gwarantuj

Materialem nasadzeniowym powinny by6

o dobr.ze .wyksztalcony* ,yr[-ie korzeniowym i koronie. Planowane lmiejsca nasadzeri

nie mogQ kolidowa6 z istniej4c4 lub planowan4 do realizacji infrastruktur4

techniczna.

saritarnym,
;tvra ludzi

stwaruajq
i mienia.

rrametry nasadzef:
vra na wvsokoSci 100 cm
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3. Ustalid nastqprrj4ce, kofcowe i nieprzekraczalne terminy reahzacji zezwoleniaz
a) usuniEcia drzew wymienionych w pkt 1 - do kor[ca grudnia 2017 r.;
b) wprowadzema nasadzef zastEpczych (posadzenie nowych drzew), wymienionych

w pkt 2 rczstrzygniqcia - do kor[ca grudnia 2018 r.
Zmtana termfuru usunigcia drzew lub terminu wprowadzenia nasadzen zastppczych moZe
nastqpii jedyrie na wniosek strony, okreslony decyzjq - zezwoleniem zmieniaj4cym,
wydanym przez wlaSciwy w sprawie organ, pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem
o zmianE, zlt>Zonym przed uplywem termin6w wymienionych w podpunktach litery
a i/lub b, powyzej.

4. Zobowi4zad."vnioskodawcp ZarzqdZieleni Miejskiej wLodzi do powiadomienia Wydzia-
lu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departur.r".r"i. Spraw Spoiecznych Urzqclu Miasta
Lodzi o wyk,)naniu nasadzei zastgpczych, o kt6rych mowa w pkt 2 rczstrzygniqcia,
w terminie 1zl dni od daty ich wykonania. Do powiadomienia nale|y dolqczyl mapQ
z okreSleniem lokalizacji posadzonych zamiennie drzew i ich nazw gatunkowych.

Uzasadnienie

Do Wydz.alu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
Urzqdu Miasta Lodzi wplynql wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr odzi zls w tr oclzi przy
ulicy Konstantynowskiej 8/10 w sprawie wydania zezwolema na usuniqcie 3 sztuk clrzew
rosn4cych na dzialce ewidencyjnej m 6917 w obrEbie B-50, zdanych ewidencji znajdujqcej
siE na terenie nieruchomoSci usytuowanej przy ulicy Marysiriskiej 71 (we wniosku blqdnie
podano przy uiicy Marysiriskiej 69). Wuzasadnieniu wniosku wskazano, iz topole gatunku
mieszaniec euroanerykafrski, oznaczone numerami inwentaryzacyjnymi: 1-3, sq silnie zamie-
raj4ce, a topola oznaczona nr 2, posiada ponadto pr6chniej4cy ubytek u podstawy pnia,
Do wniosku zostal dolqczony wydruk z ortofotomapy z zaznaczonq lokalizacj4 drzew pro-
ponowanych do usuniqcia.

Podstawg materialnoprawne rozpalrzema przedmiotowej sprawy stanowiq przepisy
za.war1.e w rozdziirle 4 uoop. W mySl art. 83a ust. 1 uoop . zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu z terenu ttieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta w formie <lecyzji administracyjnej, aw przypadku gdy zezwolenie d,otyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator
zabyk6w.

W omawizrnej sprawie wniosek zloLyla jednostka organizacyjna Miasta Lodziposiada-
j4ca prawo do wltLdania nieruchomoSci4 (w zakresie utrzymania drzew) wynikaj4ce zuchwaly
Rady Miejskiej w tr'odzi Nr XL Vl|.I1975l12 z dnia 12.09.2012 r. - w sprawie utworzenia jed-
nostki budzetowe.i o nazwie ,,Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr-odzi" i nadania jej statutu, a organ
tozstrzygajQcy w sprawie ustalil, i2 przedmiotowa dzialka nie nalezy do katalogu nierucho-
moSci wpisanych do rejestru zabykow.

Po zapoznnniu siE ze zlolonqw sprawie dokumentacjq w oparciu o wykladni p zawartq
w art. 83b uoop., nie stwierdzono brak6w formalnych w przedlozonym wniosku.

Wobec powyzszego w trybie art. 83c ust. 1 uoop. Wznaczono oglgdziny w terenie
celem ustalenia, czy w obrpbie drzew wnioskowanych do usuniqcia nie wystqpuj4 gatunki
chronione prawenr. W trakcie oglgdzin przeprowadzonych na miejscu ustalono, ze ursiuriqcie
wnioskowanych clrzew nie spowoduje naruszenia zakaz6w w stosunku do gatunk6w chro-
nionych. Ponadto okreslono cechy drzew wnioskowanych do usuniqcia - ich warto (;c przy-
rcdnrczau w tym rczmrary drzew, funkcjE jak4 pelniq w ekosystemie, war.toSi kulturow4
walory krajobrazcwe i ich lokalizacjE. Stwierdzono,2e omawiane topole gatunkg mieszaliec
euroamerykariski, s4 silnie zamiercjqce, a topola oznaczofla nr 2, posiada ponadto prochnie-

a. W tym stanie drzewa stanowia ieczeristwa ludzi
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i mienia. Topole nie rokuj4 szans na dalszy rozwoj. Drzewa posiadaj4 tilewielkq wartoSi
kulturow4 przyrodniczq ifuajobrazowaL. Z oglqdzin przeprowadzonych na miejscu, bez
udziaht przedstawiciela wnioskodawcy w wykonywanych czynnoSciach, sporz4dzono doku-
mentacjq fotografrczn4 i protok6l - zalqczone do akt sprawy. W terenie stvrierdzono r6wnie2
mozliwoSi wprowadzenra nasadzen zastppczych w iloSci 6 sztuk drzew, okreSlonych w pkt 2
rozsttzygnipcia. Proponowana lokahzacja nasadzeri zastppczych zostala wkre6lona nazalqcz-
niku graficznymnr 1, stanowiecym integralnq czEic niniejszej decyzji.

Po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadnoSci przedlolonego wniosku, zostalo
udzielone zezwolenie na usuniEcie 3 sztuk drzew - topoli gatunku miesz;aniec euroamery-
kariski, v'ryszczeg6lnionych w pkt | rczstrzygnigcia decyzji.

Zasadqjest w mySl art.84 ust. 1 uoop., 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za
usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wla3ciwy do wldania zezwolenia
na usuniqcie drzew lub krzew6w" Niemniej art.86 ust. 1 uoop. okreSla wyjzltki, w kt6rych nie
nalicza siq oplat za usuniqcie.

W crrnarvianej sprawie organ uznaL,2e zachodzqnizej Wszczegolnione przlpadki nie nalicza-
rrilt oplal. oklcslone zapisami w odniesieniu do:
- art. 86 ust. 1 pkt 4 uoop. - ,drzew lub krzew6w, kt6re zagra2ajq bezpiec'zeristwu ludzi lub
mienia w istniejqcych obiehach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzefi, o kt1rych mowa
w art.49 S1 ustawy z dnia 23 h,uietnia 1964 r. - Kodelcs c1+vilny (ednolity tekst: Dz. U.

z 2016 r., poz. 380 - z p6iniejszymi zmianami)";
- art. 86 ust. 1 pkt 10 uoop. - ,drzew lub lvzew6w, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na
przeiycie, z przyczyn niezaleZnych od posiadacza nieruchomoici".

Wobec powyzszego udzielono zezwolenia na usuniqcie 3 sztuk drzew bez pobrania oplaty
z tego tytulu.

JednoczeSnie, maj4c na uwadze potrzebp odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody,
w oparciu o art. 83c ust. 3 uoop., kt6ry okreSla, rZ: ,,Wydanie zenvolenia na usuniqcie drzewa
lub krzewu mo2e byt uzale2nione od okreilenia przez organ nasadzeli zastepczych lub
przesadzenia tego drzewa lub krzewu - zezwolenie na ich usunipcie zostato uzaleznione od
spelnienia warunk6w okreSlonych w pkt 2 rozstrzygniEcia decyzjr, w terrninie okreSlonym
w podpunkt litera b) w pkt 3 jej rozstrzygmgcia, w celu zrekompensowania ubytku w ekosys-
temie rniasta. W interesie wnioskodawcy leZy, aby zakupiony material nasadzenion ry, byl jak
najlepszej jakoSci oraz zostal objEty pracami pielqgnacyjnymi, gwarantuj lcymi utrzymanie
jego wegetacji.

Bior4c pod uwagg powylsze ustalenia orzeczonojak w rozstrzygniqciu.

1.

Pouczenie:

W odniesieniu do drzew wymienionych w pkt I rozstrzygniEcia decyzji, wotrec kt6rych przewi-
dziano zast4pienie ich innyrni drzewami okre6lonymi w pkt 2 rozstrzygnigcia zezwolenia, a posa-

dzone drzewa nie zachowaj4 ZywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu rvskazanego w pkt 3

ppkt litera b) rozstrzygniqcia lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn za)eZnych od posiada-
cza rriernchornoSci, nalohony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek r,vykonania nasadzef
zastppczych. W przypadku niewykonania nasadzef zastqpczych zgodnie z ulzielonym zezwole-
niern, bqd4 mialy zastosowanie przepisy o postEpowaniu egzekucyjnym w administracji, okre6lone
art. 86 ust.2 i 3 uoop.
UsuniEcie drzew poza terminem okre5lonym w pkt 3 ppkt litera a) rozstrzygripcia decyli zosta-
nie potraktowane jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 ckt 1 uoop., polega-
j4cy na usuniEciu drzew bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstarvq do wymierzenia
adrninistracyjnej kary pienigZnej w wysoko$ci dwukrotnej oplaty za usunipcie drzewa.

2.
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Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzew w terminie okreSlonym w pkt 3 ppkt
litera a) rozstrzl,gniq cia decy zji.
Zobowiqzanie strony w pkt 4 rozstrzygnigcia decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta tr odzi o dokonaniu
nowych nasadz,:ri ma na celu umozliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila warunek okre6lony

w pkt 2 rozstrzl'gniqcia decyzji.
Uzyskanie zeztvolenia na usunipcie drzew nie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialno$ci karnej

zanieprzestrzep;anie zakaz6w i ograniczeri wynikajqcych z przepis6w og6lnych, dotycz4cych

ochrony przyrcdy i ochrony zwierzqt, w szczegSlnoi;ci zakazu niszczenia gniazd i schronieti

zwieruqt objgtyrrh ochron4prawnqorazhumanitarnego traktowaniazwierzqt dzikich.

Od niniejszej decyzji prrysluguje stronie odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczegc, w N,odzi, wniesione zn poSrednicfwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta tr'odzi,
dzialaj4cego z upowainienia Prerydenta Miasta tr odzi, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Zalacznik:
1. Mapa z lokaliz'acj4 drzew przewidzianych do usuniEcia i lokalizacjq nasadzeri zastEpczych.

Otrzv mui4 Q zala'rznikiem) :

ZnzqdZieleni Miejskiej wtr odzi
ul. Konstantynowska 81 70, 94-303 tr-6dz

2. a/a,-

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (ednolity tekst: Dz. U. 22016 r., poz. 1827).
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