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PREZYDENT MIAST A I,ODZT

znak: DSS-OSR-I.61 31.17 5.2017 .JK

Gort,epllr,//
Lodz. dnia 06.04.2017 t.

DECYZJA NR ZZI482II7

DziatajEc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania

administracyj""go (Dz. U. z2016r.,poz.23zp62niejszymi zmianami), ar1.83 ust. 1, art.83aust'

1, art.g3c "ri.f 
I 3, 83d ust. 1 i2,86 ust. 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia2004 r. o ochronie

p,rzyrody (Dz. U. z2016t.,poz.2134)zwanej dalej w skr6cie uoop, w zwr4zkt z $ 1 i $ 4 pkt2

U.t *uty Rady Miejskiej w N,odzi Nr XLVIII:975:I2 z dnia 12 wrzesma 2012 r. w sprawie

utworzenia jeinostki budzetowej o nazwie ,,Zarzqd Zielem Miejskiej" w tr-odzi i nadania jej

statutu (Dz. rJrz. woj. tr-6dzkiego z dnia 14 wrzesnia 2012 r. Poz. 2836) - po rozpattzentu

wniosku Zarzqdt Zieleni Miejskiej w Lodzi z s. przy ul. Konstantynowskiej 8/10 (znak:

zzM.w zM.zr .s}r .r0 5 .2017 .GZ)

l. Zezwoli( Zarz4dowi Zieleni Miejskiej w Lodzi na usunigcie 2 sztuk drzew, rosn4cych

na terenie pasa drogowego ul. Staro5ciriskiej w N-odzi (dzialka ewidencyjna nr Ll9l4

w obrgbie G-27), i putu drogowego ul. Kwietniowej (dzialka ewidencyjna nr 110/3

w obrg-bie G-27) w \,odziwymienionych w Tabeli nr 1, pn. wykaz drzew do usuniqcra,bez

pobrania oplaty ztego tYtulu.

Lokalizacja drzew przedstawiona zostala na mapie stanowi4cej zalEczntk nt 1 do niniejszej

decyzji

2. IJzaleini( wydanie zezwolenia na usunigcie dtzew wymienionych w punkcie 1

od zastQpienia ich nowymi sadzonkami drzew w iloSci 2 sztuk, jak w Tabeli nr 2.

2.W dzeiabela nr nasa n
'L

L.p. Gatunek
Parametry nasadzef (obw6d Pnia w

cm, na wysokoSci 100 cm)

I Drzewa islaste lub liSciaste 8cm

Urz4d Miasta Lodzi
Departament SPraw SPolecznYch

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Al. Pilsudskiego 100

92-326L6dt

Tabela nr 1. W clrzew clo usunrgcra.

Nr Gatunek
Obw6d pnia na
wysokoSci 130

cm

Uwagi

I Klon srebrzysty r57

Dtr"*o posiada ubytek kominowy o dlugoSci

okolo 1,5m oraz nlocno ogranicz,rn4 korong.

W obecnym stanie stanowi zagro\eme

bezpreczehstwa ruchu dro gowe go.

2 Klon jesionolistny r07
Drzewo obumarlo. W obecnym stanie stanowr

zagrolenie bezpteczenstwa ruchu dro gowego.



Nowe nasadzenia nale2y wykona6 na dzialkach o nr ewidencyjnych II914,I10/3 w obrgbie
G-27 lub na terenach bgd4cych w zasobach Miasta pozostaj4cych w administrowaniu Zarz4du
Zielem Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j nowych sadzonek. Planowane
miejsce nasadzer[ nie mo2e kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3. Tobowi4za( ZarzEd Zieleni Miejskiej w tr-odzi do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska iRolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UMtr o dokonaniu nowych
nasadzef. Informacjg nale?y przesylac do WydziaLu Ochrony Srodowiska w terminie 14 dni
od dafy ich wykonania. Do powiadomienianale?y dolqczyc mapg zlokalizacj4 posadzonych
zami ennie dr zew, wr az z po daniem nazw gatunkowych.

4. Ustalid nastgpuj4ce, kofcowe terminy reahzacji zezwolenia:

a. usunigcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji moze nast4pi6 w terminie do korica
grudnia 2017 r.;

b. wprowadzenie nasadzef zastgpczych (posadzenie nowych drzew), o kt6rych mowa
w punkcie 2 sentencji powinno nast4pi6 w terminie do korica krvietnia 2018 r.

IJzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UMI-
wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr odzi w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie
2 sztuk drzew rosn4cych na terenie pasa drogowego ul. StaroSciriskiej w tr odzi (dzialka
ewidencyjna nr 11914 w oQrgbie G-27), i pasa drogowego ul. Kwietniowej (dzialka ewidencyjna
m II0l3 w obrgbie G-27) w tr-odzi. W uzasadnieniu podano, Le drzewo m 1 posiada
wypr6chnienie pnia natomipst drzewo nr 2 zamiera. Podstawg materialnoprawri4 rozpatrzenia
przedmiotowego wniosku sfanowi4 przepisy zawarte w rozdziale 4 uoop. W my6l arl. 83a ust.l
uoop. zezwolenie na usuniocie 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 drzpwa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabyk6w
- wojew6dzki konserwator zabytk6w.

W omawianej spra'nlie wniosek zloLyl posiadacz nieruchomoSci, a organ rozstrzygaj4cy
w sprawie ustalil, i2 przedryiotowe dziatki me nale?q do katalogu nieruchomoSci wpisanych do
rejestru zabytk6w.

Po zapoznaniu sig zl,e zloZon4 w sprawie dokumentacjq w oparciu o wykladnig zawaftq
w art. 83b uoop., nie stwierdzono brak6w formalnych w przedlozonym wniosku.

Wobec powylszego w trybie art. 83c ust.1 uoop. -vqvznaczono oglgdziny w terenie celem
ustalenia, c do usuniqcia chronione
prawem. W a miejscu ustal kowanych
drzew nie stosunku do ponadto

fi zamiennych otaz okreslono cechy drzew
rodnicz4, w tym rozmiary drzew, funkcjg jak4
krajobrazowe i ich lokalizacjg. Stwierdzono, Le
zlym stanie zdrowotnym i nie rokuje szans na
wi4 realne zagrolenie dla bezpieczeristwa ruchu
usunigcia kazdego egzemplatza drzewa zostalo
tabela m 1). Z oglgdzin przeprowadzonych na

miejscu, sporz}dzono protok6l zalqczony do akt sprawy. W terenie stwierdzono r6wnieZ
mo2liwoS6 wprowadzenia n{sadzen zastEpczych w ilo6ci 2 sztuk drzew innego gatunku.

Urz4d Miasta Lodzi 2

Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i RolnictWa
A1. Pilsudskiego 100

92-326L6dt



Po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadnoSci przedlohonego wniosku, zostalo

udzielone zezwolenie na usuniEcie dw6ch sztuk drTew Wszczegolnionych w pkt l rozsttzygnigcia

decyzji.

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

usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na

usunigcie drzew lub krzew6w. Niemniej art. 86 ust. 1 uoop. okresla wyj4tki, w kt6rych nre naltcza

sig oplat za usunigcie. W omawianej sprawte zachodzi przeslanka nie naliczania oplat, okreSlona

zapiiami art. 86 ust. 1 pkt 5 i 10 uoop. - w brzmieniu'. ,,nie nalicza sig oplat za usunigcie drzew

tui tcrzewdw, kt6re zagra1ajq bezpieczefistwu ruchu drogowego" oraz ,,nie nalicza sig oplat za

usunigcie drzew lub lcrzewdw kt6re nie rokujq szansy na przezycie z przyczyn niezaleznych od

p o s iadacz a ni eruchomo i ci " .

Jednoczesnie, bior4c pod uwagg zr6wnowalone uzltkowanie oraz potrzebq odnawiania

zasob6w skladnik6w przyrody oraz uwzglgdniaj4c fakt, Ze wnioskowane do usunigcia drzewa

posiadaly wartoS6 przyrodnic24,w oparciu o art. 83c ust. 3 uoop., wtreSci kt6rego wskazano,12
-,,Wydanie 

zeat,olenia na usunigcie drzewa lub krzewu moie byc uzaleznione od okreilenia przez

organ nasadzeri zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu - zezwolenie na ich

usinigcie zostalo util"zntone od spelnienia wanrnk6w okreslonych w pkt 2 rozstrzygniEcia

decyzji, w terminie okreslonym w ppkt b), pkt 4 jej rozstrzygnigcia, w celu zrekompensowania

uUyttru w ekosystemie miasta. W interesie Strony le|y, aby zakupiony materiatr nasadzeniowy, byl
jak najlepszej lakoSci oraz zostaL objgty pracami pielggnacyjnymi, gwarantuj4cymi utrzymanie

jego wegetacji.
Bior4c pod uwagg powyzsze ustalenia otzeczonojak w rczsttzygnigciu.

Pouczenie:

l. W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr 1 sentencji, wobec ktorych przewrdziano

zast4pienie ich innymi drzewami w punkcie 2 sentencji zezwolema. a posadzone drzewa nie

zachowqqzywotno$ci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 4 ppkt b)

sentencji 
-lub 

przed uplywem tego terminu, z przyczyn zalelnych od posiadacza

nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzii oboivi4zek wykonania

nasadzenia zastgpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie

z zezwoleniem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym

w administracji. Podstawaatt. S6 ust' 2 i 3 uoop'

2. Usunigcie drzlw poza terminem okreslonym w pkt 4 ppkt a) sentencji potraktowane zostanie

jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art, 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy na

usunigciu drzew bez wymaganego zezwolenia. stanowi4cy podstawq do wymierzenia

administracyjnej kary pienigZnej w wysokoSci dwukrotnej optraty za usuniqcie drzew.

3. Niniejsza ds,cyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzew w terminie okreSlonym w pkt 4
ppkt a)jej sentencji.

4. iobo*i4runie strony w punkcie 3 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony

Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta tr'odzi o

dokonaniu nowych nasadzen ma na celu umozliwienie stwierdzenia, 2e strona wypelnila

warunek okreslony w punkcie 2 sentencji decyzii.

5. Uzyskanie zezwoieniina usunigcie drzew nie zwalnraz obowiqzku i odpowiedzialnoSci karnej

za nieprzesftzeganie zakazow r ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotycz4cych

ochrony ptryridy i ochrony zwierzqt, w szczegolnoSci zakazu niszczenia gniazd i schronieri

zwrerz4t ob3Etycn ochron4 prawn4 oraz humanitarnego traktowania zwierz4t dzikich.

Urz4d Miasta l-odzi
Departament Spraw SPolecznYch

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

A1. Pilsudskiego 100

92-326L6dt



6. Od niniejszej decyzji prrysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w \,odzi, wniesione za po5rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi,
dzialzi4cego z upowaZnienia Prerydenta Miasta N,odzi, w terminie 14 dni od dafy jej
otrzymanfa.

Zalaczniki:

1.

2.

Mapa z lokalizacjq drzew do usunigcia.
Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i zwierupt.

Otrzymuia:

L ZarzydZieIeni Miejskiej :

94-303 L6dt, ul. Konstantynowska 8/1 0
2. ala i

Urz4d Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskiego 100

92-326 1,6d2
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