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PREZYDENT MIASTA I,ODZI

znak: DSS-OSR-I.6 1 3 l.l7 4.2017 JK 2, dnia04,04.2011 r,

DECYZJA NR ZZI473II7

na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czelwca 1960 I. - Kodeks postEpowania

administracyjnego (Dz'.tJ.22016 r.,poz.23 zpohmejszymi zmianami), art. 83 ust. 1, art. 83a ust'

1, g3d, 86 ust. Sl tO ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 22016 r., poz'

ztz+l zwanejdalej w skr6cie uoop, w zwtqzkuz $ 1 i $ 4 pkt 2 uchwaly Rady Miejskiej w \'odzi

Nr XLVIII]975]I2 z dnta 12 wrzeSnia 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budZetowej

o nazwie ,,Zarzqd Zieleni Miejskiej" w tr odzi i nadania jej statutu (Dz. IJru' Woj. L6dzkiego

z dnia 14 wrzesnia 2072 r. poz. 2g36) - po rozpatrzeniu wniosku zarzqdl zieleni Mieljskiej

wtr-odzi zs.przyul. Konstantynowskiej 8/10 (znak: zzM.wzM.zT.50l'80.2017'GW)

orzeka

l. Zerwoli(, Zarzqd,owt Zieleni Miejskiej w t odzi na usuniEcie 4 sztuk drzew, rosn4cych

na terenie"pasa drogowego ul. Odyrica w tr,odzi @ziaNkr ewidencyjne m 74124, I0312I,74123,

74126 w obrEbie G-26),-wymienionych w Tabeli nr 1, pn. wykaz drzew do usunigcia,bez

pobrania oplaty z tego tYtulu.

Lokalrzaila drzew przed,stawiona zostalet na mapie stanowi4cej zalqcznik nr I
decyzji

2. IJzaleitni( wydanie zezwolenia na usunigcie drzew wymienionych w
od zastqrienia ich nowymi sadzonkami drzew w iloSci 4 sztuk, jak w Tabeli nr 2.

Urzqd Miasta t odzi
Departament Spraw SpolecznYch

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Al. Pilsudskiego 100

92-326L6d2

d1 niniejszej

punkcie 1

Tabela nr 1. kaz drzew do usunigcia.

Nr Gatunek
Obwrid pnia na
wysoko5ci 130

cm

Uwagi

Robinia akaciowa r04

Drzewo posiada ubYek kominowy
z wydzielaj4cym siQ murszem. W
stanie stanowi zagroLente bezpieczet'rst

drogowego.

w pnlu
rbecnym
ra ruchu

z Robinia akaciowa tt2
Drzewo posiada ubyek kominowy w flniu oraz

zlamana koronE. W obecnym stanie stanowi

zagrohenre bezpieczenstwa ruchu dro gowe go.

J Robinia akacjowa 165

Drzewo nie posiada korony, konar dtzewa

odlamany w wyniku wiatr6w. W obecnltm stanie

stanowi zagroilenie bezpieczefrstwa ruchu

drogowego,

4 Robinia akaciowa 818
Drzewo obumarle. W obecnym stanie stanowi

zagroZenie bezpieczenstwa ruchu dro gowrgo



L.p. Gatunek

_w yxaz nasadzeh zastgpczych.
Parametry nasadzef loUwOa prria w

cm, na wysokoSci 100 cm)

1 Pgg-u iglaste lub liSciaste 8cm

Tabela w kaz asad

Nowe nasadzenia nale|y wykonai na dziaNkach o -* ewidencyjn ych 7 4124, r03l2l, , 7 4123 ,74126 w obrgbie G-26 lub na terenach bEd4cych w ,uroLu"t, Miasta pozostaj4cychw administrowan
nowej sadzonki 'fi'J#fi":'T"*ff;i"ft?,il#iltt;"xm;
i planowanq infr

Lodzi a Wydzialu OchronySpraw o dokonani., no*y"i,ydziaNu ka w terminie 14 dni
eZy dolqczyi mapg z lokalizacj4 posadzonych
owych.

4' ustalid nastqpui4ce, koricowe terminy realizacji zezworenia

a' usuniEcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji moze nastqrii w terminie do koricagrudnia 2017 r,;

b' wprowadzenie nasadzef zastgpczych (posadzenie nowych drzew), o kt6rych mowaw punkcie 2 sentencji powinno nast4pii w terminie do korica krvietnia 201g r.

Uzasadnienie
Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnict

natomiast aatrzeniaprz 
_

ust.l uoop, a
instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
ku gdy zezwoleme d,otyczy drzewa lub
zabytk6w _ wojew6dzki konserwator

w omawianej sprawie wniosek zlo|yl posiadacz nieruchomosci, a organ .rozstrzygajqcyw sprawie ustalil, 12 ptzedmiotowe dzialki nie nele?qdo katalogu nieruchomosci wpisanych dorejestru zabyik6w.
Po zapoznaniu siq ze zlolonqw sprawie dokumentacjq w oparciu o wykladnig zawart4w art. 83b uoop., nie stwierdzono brak6w formalnych w przedtbionym wniosku.

zweryfikowano dostgpnoSi miejsc do
wnioskowanych do usunipcia - ith warto
pelni4 w ekosystemie, wartoSi kulturowa.

Urz4d Miasia Lodzi
Departament Spraw Spolecznych
Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
AL Piisudskiego 100
92-326 t 6dz



drzewa s4 w zlym stanie zdrowotnym, nie rokujq szans na dalszy prawidlowy rozwoj otaz

stanowi4 iealne zagroZenie dla bezpieczenst,wa ruchu drogowego. SzczegoNowe uzasadnienie

prty"tyiy usuniqcia k aadego 
"gt"^plutta 

drze:wazostalo podane w punkcie 1 sentencji niniejszej

deiyzji ( tabela ru 1). Z ogtEdzin przeprowadzonych na miejscu, sporzqdzono protok6l zalqczony

do ukt sprawy. W terenie stwierdzono r6wniez mo2liwoS6 wprowadzenia nasadzeri zastqpczych

w iloSci 4 sztuk drzew innego gatunku'

Po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadnoSci przedlohonego wniosku, zostalo

udzielone zezwolenie na usuniqcie czterech sztuk drzew Wszczegolnionych w pkt 1

r ozstr zy gniq cia decyzj i.

Zasadqjest; w mySl ar1. 84 ust.l uoop.; 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za

usuniEcie drzew lub krzew6w, kt6re naltcza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenta na

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

siE opiat za usunipcie. W omawianej sprawte zachodzi przeslanka nie naliczania oplat, okreSlona

zapisami art. 86 ust. 1 pkt 5 i 10 uoop. - w blzmieniu', ,,nie nalicza siq oplat za usuniqcie drzew

tui hrzew6w, kt6re zagra2ajq bezpieczeitstwu ruchu drogowego" oraz ,,nie nalicza siq oplat za

usuniqcie drzew lub lcrzewdw kt6re nie rokul'q szansy na prze|ycie z przyczyn niezale|nych od

p o s i adacz a nieruchomo i ci ",

Jednoczesnie, bior4c pod uwagg zr6urnowalone uzytkowanie otaz pottzebq odnawiania

zasob6w skladnik6w przyrody oraz twzglqdniaj4c fakt, Ze wnioskowane do usunigcia drzewa

posiadaly wartoSi przyrodnicz% w oparciu o art. 83c ust. 3 uoop., w tresci ktorego wskazano, iz

,,Wydanie zenuolenia na usuniqcie drzewa lu,b krzewu mohe byt uzale2nione od olrreilenia przez

organ nasadzen zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu - zezwolenie na ich

usuniEcie zostalo uzaleznione od spelnienia warunkow okreSlonych w pkt 2 rozstrzygniqcia

decyfit, w terminie okreSlonym w ppkt b), pkt 41ej rozstrzygntqcia, w celu zrekompensowania

"Uyit " 
w ekosystemie miasta. W interesie Strony leZy, aby zakupiony material nasadzeniowy, byl

jak najlepszej jakoSci oraz zostaL objqty pracami pielqgnacyjnymi, gwarantujqcymi utrzymanie

jego wegetacji.
Bior4c pod uwagq powyasze ustalenia orzeczonojak w tozsttzygniEciu.

Pouczenie:

1. W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rych przewidziano

zastqpienie ich innymi drzewami w punkoie 2 sentencji zezwolenia, a posadzone drzewa nie

zachowaj4 2ywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 4 ppkt b)

sentencji lub przed uplywem tego terminu, z ptzyczyn zaleLnych od posiadacza

nieruchomoSci, nalo1ony zostanie pon,cwnie w drodze decyzji obowi4zek wykonania

nasadzenia zastppczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastppczego zgodnie

z zezwoleniem, bEdq mialy zastoso'wanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym

w administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop'

2. Usuniqcie drzew poza terminem okreslonym w pkt 4 ppkt a) sentencji potraktowane zostanie

jako delikt administracyjny, o kt6rym rnowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegajqcy na

usuniEciu drzew bez wymaganego zezwolenia. stanowi4cy podstawq do wymierzenia

administracyjnej kary pieniEznej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usuniqcie drzew.

3, Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniqcia drzew w terminie okreSlonym w pkt 4

ppkt a)jej sentencji.
4. Zobowrqzanie strony w punkcie 3 senterncji

Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie

Urz4d Miasta l-odzi
Deparlament Spraw Spotecznyc

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
A1. Pilsudskiego 100

92-326L6di

decyzjr do powiadomienia Wydzialu Ochrony

Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta \'odzi o



6.

5.

Zalaczniki:

1. Mapa zTokahzacj4drzew
2, Informacja dodatkowa w

Otrzymuia:

L Zarzqd
94-303

2. aJa

Urz4d Miasta Lodzi

Al. Pilsudskiego 100

92-326L6d2

do usuniEcia.

Takresie ochrony przyrody i zwierzqt.

dokonaniu nowych nasadzen ma na celu umozliwienie stwierdzen ra, ze strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwoleniana usuniEcie drzew nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci karnej
zanieprzestrzeganie zakazow i ograniczef wynikaj4cychzprzepis6w og6lnych, dotycz4cych
ochrony przyrody i oc ony zwierzqt, w szc:zeg6lnoSci zakizu niszczeiia giiaza i schronieri
zw t'er zqt o bj Ety ch o chro n 4 p rawn 4 o r az hum anitarne go tr akt o wani a zw ier zqtTzlki ch.od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawc".go*rn- N'olzi, wniesione za poSrednicfwem Dyrektora Wydzialu Ochronys frJuzr4lu \_rlulUuy
Srodowiska i Rolnictwa w Departam.o.i* sp.uw Spolecznych Urzgdur.A{iasta Lodzi,
dzialai4cego z upowainienia prezydenta Miasta N,oizi, w terminie I od daty jej
otrzymania.

Zieleni Miejskiej
tr 6d2, ul. Konstantfnowska 8/10

Departament Spraw Spolecznych
Wydziai Ochrony Srodowiska i Rolnic#a
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