
PREZYDENT MIAST A T.ODZI

znak: DSS-OSR-I.6 1 3 1.3 5 6.2017 .IK N-6d2, dnia 07.06,2017 r.

DECYZJA NR2z,164'1117

Dzia1ajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania

administracyjnego (Dz. U. 22013 r.poz.267 zpoLn.zm.) orczart. 83 ust. 1, art' 83aust' 1, ar1' 83c

usr.1 i 3 art. g6 ust. 1 pkt 5 ustawy i aniu 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 22015 t.

poz. 165IzpoLnieiszymizmianami)wzwi4zkuz$1i$4pkt2UchwalyRadyMiejskiej
w Lodzinr XLVIII/TT,.IL z dnia 12 wrzelnia2}l2 r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej o

nazwre,,ZarzqdZieleniMiejskiej" w\,odzii nadania jej statutu (Dz.IJrz' Woj. tr 6dzkiego zdnta14

wrzesnia 2Ol2 r. poz. 2g36) - po rozpatrzeniu wniosku Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr-odzi zls ptzy

ul " Konstantynowskiej 8/ 1 0 (pism o znak ZZM.W ZM.ZT .5 0 lII7 5 5 .20 | 6.GZ)

orzeka:

1. Zerwoli(,'Larzqdowr Zieleni Miejskiej na usunigcie 1 szt. drzewa wymienionego w Tabeli nr 1,

rosn4cego na telenie pasa drogowego ul' Tuszyr[skiej na wysokoSci posesji nr I w tr-odzi

@ziftUi rr 263117 w obrgbie G-1-), bez pobrania optaty z tego t14ulu. Lokalizacia drzewa

objEtego zezwoleniem okreslonazostalanamapie stanowi4cej zalqcznikdo niniejszej decyzji'

Tabela nr 1 Wykaz drzew do usuniqcia

Przyczyna usunigcia drzewa lub krzewuObw6d pnia
drzewa na

ko5ci 130 cm
Drzewo w zlym stanie zdrowotnYm, z

du2ym ubytkiem wglEbnym prochniej 4cym
i moZliwym ubYkiem kominowym.
Korona drzewaw kolizji z liniami
ener gety cznymi naPowietrznYmi.

Odnotowano 30o/o susz galgziowY.

W obecnym stanie stanowi zagrozeme

b ezpieczenstwa ruchu dro go

Topola
mieszaniec
euroamerykaiski

2. IJzaleLni( wydanie zezwolenia na

sadzonk4 nowego drzewaw iloSci
usuniEcie drzewawymienionego w pkt 1, od zastqpienia go

1 sztuk, jak ponizej w tabeli.

Tabela nr 2 Wykaznasadzen zamiennych

Parametry nasadzefi: obw6d pnia w cm na

wysokoSci 100 cmGatunek

Drzewo liSciaste lub iglaste

Nowe nasadzenia nale1y wykona6 na dzialce o nr ewidencyjnym 163117 w obrqbie G-12

lub na terenach bgd4cych w-zasobach Miasta pozostaj4cych w administrowaniu Zarzqdu Zielent

Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j nowej sadzonki. Planowane mieisce

nasadzenia nie mo2e kolidowad z istniejqc4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.
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3'Ustalid nastqpuj4ce, koricowe i nieprzekr aczalne terminy reahzacji zezwolenia:
a)terminusunipciadrzewa,wymienionegowpunkcie1,ustalaSie@;
b)termin wprowadzenia nasadzenia zastqpczego o kt6rym mowa w punkcie 2, ustala siE do

kor[ea grudnia 2018 r.

zmiana terminu usunipcia dtzewa bqd| terminu wprowa dzenia nasadzenia zastepczego moze
nast4pii na wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w Lodzi w decyzji - zezworeniu zmieniajqcym,
pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem o zmianq przed, rrpiyou.- termin6w wymien"ionych
w podpunktach a i b powyzej.

1' ?obgYiqt?( -zarzqd 
zieleni Miejskiej w tr odzi do powiadomienia wydzialu ochronySrodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw spolecznych Urzqdu Miasta tr-odzio dokonaniu nowego nasadzenia.

Informacje o nasadzeniu zamiennym wprowadzonym przez zarzqd,
nale?y przesyLat do wydzialu ochrony srodowiska i Rolnictwa
w terminach:
- do 15 lipca danego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od stycznia dokorica czerwca danego roku,
- do 15 stycznia nastQpnego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od 1 lipca

do 31 grudnia danego roku.
Do powiadomieri nalely dolqczyl mapy lub szkic sltuacyjny z lokalizacj4 i inwent aryzacjq
wykonanego nasadzenia.

Uzasadnienie

wa w Depaftamencie Spraw Spolecznych
Miejskiej wtr odzi o wydanie zezwoleniana

drogowego ul. Tuszyriskiej na wysokoSci
G-12). W uzasadnieniu podano, Le drzewoposiada wypr6chnienie pnia. Do wniosku dolqczono mapQ zlokalizacjqdrzewado usuniEcia.

Podstawg materialnoprawnq rczpatrzenia przedmiotowego wniosku stanowi4 przepisy
zawarle w rczdziale 4 uoop. W mySl ar1. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lubkrzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pie lbo prezydent miastaw formie decyzji administracyjnej, a w prz drzewa lub krzewu
z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru z or zabytk6w.

W omawianej sprawie wniosek zloLyL posiadacz nieruchomo$ci, a organ rozstrzygajqcyw sprawie ustalil, i2 przedmiotowa dzralka nie nalezy do katalogu nieruchomoSci wpisanych dorejestru zaby.tk6w.

Po zapoznaniu siq ze z\olonqw sprawie dokumentacjq w oparciu o wykladnig zawart:qw art. 83b uoop., nie stwierdzono brak6w formal ych w przedlo?onym wniosku.
Wobec powyaszego w trybie art. 83c ust.1 uoop. wznaczono oglEdziny w terenie celemustalenia, czy w obrEbie drzewa wnioskowanego do usuniqcia 

"1. 
*vriepujq gatunki chronioneprawem' W trakcie oglEdzin przeprowadzonych na miejscu ustalono, z. "*nig.il wnioskowanego

drzewa nie spowoduje naruszenia zakazow w stosunku do gatunk6w chronionych. ponadto
zweryfikowano dostqpnoSi miejsc do nasadzefl zamiennych oraz okreSlono cechy drzewa
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Zielent Miejskiej w \,odzi
w okresach p6lrocznych,



wnioskowanego do usuniEcia - jego wartoS6 przyrodnicz% w tym rozmiary drzewa, funkcjq jak4

pelni w ekosy-stemie, wartoSi kulturow4 walory krajobrazowe i jego lokalizacjq' Stwierdzono,2e

iopola mieszaniec euroamerykariski nie iokuje szans na dalszy prawidlowy rozw6j, atakze stanowi

,.uln. zagro1enie dla bezpieczenstwa ruchu drogowego. Szczegolowe uzasadnre1re przyczyfiy

usuniEcia drzewa zostaLo podane w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji ( tabela ff 1). Z oglgdzin

prrrpio*udzonych na miejscu, sporzqdzono protok6l zalqczony do akt sprawy' W terenie

stwi.rdrono rowniez mozliwoSd wprowadzenia nasadzenia zastEp czego w ilo(ci 1 sztuki dtzewa

liSciastego lub iglastego.
po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadnoSci przedlolonego wniosku, zostalo

udzielone zezwolenie na ,rs.rniqcie jednej sztuki drzewaWszczegolnionego w pkt I tozstrzygniqcia

decyzjr.

Zasadqjest; w my5l art. 84 ust.l uoop.; 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za

usuniqcie drzew lub krzewow, kt6re nal\cza i pobiera olgan wlaSciwy do wydania zezwolema na

usuniicie drzew lub krzewow. Niemniej art. 86 ust. 1 uoop. okresla wyj4tki, w ktorych nie nalicza

siq opiat za usuniEcie. 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

lrr) ew 6w, kt 6r e z a gr az aj q b e zpi e c z e ns tw u r u c hu dt o gow e go "

Jednoczesnie, bior4c pod uwagE zr6wnowalone u2ytkowanie oraz potrzebE odnawiania

zasob6w oru" i*tglgdniaj4c fakt, ze wnioskowane do usunigcia drzewo

posiadalo w oparciu o art. 83c ust. 3 uoop., w tresci kt6rego wskazano, i2

,, Wydanie cie drzewa lub h ewu mohe byc uzaleZnione od olleflenia przez

orgon nasadzefi zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub lrrzewu - zezwolenie na jego

usiniqcie zostatro uzal&nione od spelnienia war rkow okreslonych w pkt 2 rozsttzygniEcia decyzji,

w terminie okreSlonym w ppkt bJ, pkt 3 jej rozstrzygnigcia, w celu zrekompensowania ubyku

w ekosystemie miasia, W interesie Strony ieZy, aby zakupiony material nasadzeniowy, byt jak

najlepslej jakoSci oraz zostal objEty pracami pielEgnacyjnymi, gwarantujQcymi utrzymanie jego

wegetacji,
Bior4c pod uwagE powyZsze ustaienia orzeczonojak w rozstrzygruqctu'

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

kt6rego przewtdziano zast4pienie go 1*y- drzewem w punkcie 2 sentencji decyzji'

upo*d,o,'edrzewniezachowaZ}^wotnoScipo3latachoddniauplyliuterminuwskazanego
w podpunkcie b w punkcie 3 sentencji decyzjt lub przed uplywem tego terminv, z pTzyczyn

zaieznych od posiad acza niertchomtsci, naNoaony zostanie ponownie w drodze decyzji

obowi4zek wytonania nasadzenia zastgpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia

zaslepczego zgodnie z zezwoleniem, bqd4 mialy zastosowanie przepisy o postEpowaniu

egzet ucyjnym w administracji. Podstawa art' 86 ust.2 i 3 ustawy o ochronie przyrody'

Z. UsuniEcie drzewa po terminie okre(lonym w podpunkcie a w punkcie 3 sentencji niniejszej

decyzjipotraktowane zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust' 1 pkt 1

ustawy o ochronie przyrody, polegaj4cy na usunigciu drzewa bez wymaganego zezwolenia,

stanowi4cy podstaw[ do wymiert"iiuadministracyjnej kary pienipznej w wysokoSci dwukrotnej

oplaty za usuniEcie drzewa.

3. Niniejsza decyzja\\ygasa 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 Lodzio dokonaniu nowych nasadzet'r ma na celu umozliwienie stwierdzen ia, 2e strona wypetniia
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.

obowi4zku i odpowiedzialnoSci karnej
h z przepis6w og6lnych, dotycz4cych
zakazu niszczenia gniazd i schrclnieri

nego traktowania zwierzqt dzikich.

decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegiumw N-odzi, wniesione za posrednictwem Dyrektora wydzLlu och"rony
Rolnictwa w Departamencie spraw Spolecznych urzgdu Miasta tr odzi,

upowainienia Prezydenta Miasta N,odzi, w terminie 14 dni od datv

Od niniejszej
Odwolawczego
Srodowiska i
dzialaj4cego z
jej otrzymania.

Zalacznik:
1. Mapa z przyblilonq lokaiizacjq drzewa.

Otrzvmuia:
7. Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi

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

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa zdnia16listopada 2006r. o oplacie skarbowej rDz.U.
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22006 r. Nr 225, poz. 16351.
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