
DECYZJA NR ZZI48II8
Dzialajqc na podstawie arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania

administracyjnego (Dz.rJ,22017 t.,pou.1257),art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, 2a,4 i6 art.g3c ust.1i3,83dust'1i2,86,ust, 5il0ustawyz:dnial6kwietnia2004r.oochronieprzyrody (Dz.IJ.z
2016 r., poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r., poz. 60, 132,1074) zwanej dalej w ,t ro.i"'uoop, w
zwrqzkuz $ 1 i $ 4 pkt 2 rJchwaly Rady Miejskiej w LodziNr XLVIIIISI stiZ z dnia 12 wrzesnia
2012t. w sprawie utworzeniajednostki budZetowej o nazwie ,,ZarzqdZieleniMiejskiej', wLodzii
nadania je.i statutu (Dz. tJrz. Woj. I-6dzkiego i dniu 14 wrzesnia 2012 r. poz. 2g36) - po
rozpatrzenru wniosku Zaruqdu Zielem N,Iiejski 1w tr-odzi z s. pfzy ul. Iz:.onstantynowskiej g/10
(znak: ZZM.W ZM.ZT, 5 0 L 1 69 0 .20 t7. WS )

orzeka

L' Zerwoli( Zarzqdowi Zielem Miejskiej w tr odzi na usunigcie 3 sztuk drzew, rosn4cych na
terenie pasa drogowego ul. Waclawa na wysokoSci nr 7 (dz. nr 4412 w obrpbie W-2g)w N'odzi, wymienionych w Tabeli nr 11, pn. Wykaz drzew do usuniEc ia, bez pobrania oplaty z
tego tltulu.

Tabela 1. Wykaz d

PREZYDENT MIAST A T,ODZI

znak: DSS-OSR-L6 I 3 1. 1 080.20 1 7 l20lg.,IK

Urz4d Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
A1. Pitsudskiego 100

92-326L6dt

N,6d2, drria 15.01.2018 r,

!*?):?*:^ drzew przedstawiona zosttala na mapie stanowi4cej zalqciznik nr 1 do niniejszej
oecyzll

2' Uzaleini( wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew wymienionych w punkcie I
od zast4pienia ich nowymi sadzonkamiL drzew w iloSci 3 sztuk,lak w Tabeli nr 2.

Nr Gatunek
Obw6d pnia na
wysokorici 130

cnl
Uwagi

I Robinia akacjowa 12)
Drzewo obumarlo i nie rokuje szans na
wznowienie wegetacjii, stanowi zagrolenie
bezpieczenstwa ruchu dro gowe so.

2 Robinia akacjowa 11/f
I J./.

Drzewo silnie zamieraj4ce, posiada ubytki i
wypr6chnienia w pniu, stanowi zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu dro goweso.

a
J Robinia akacjowa 141

Drzewo silnie zamieraj4ce, posiada hczne
wzdluZne spgkania w pniu otaz
Slady pr6chnienia, stanowi zasrolenie
b ezpie czehstwa ruchu,Cro go we go.



nr z, n zen zas ch.

Lp. Parametry nasadzeri (obwod pnia w
cm, na wysokoSci 100 cm)

I Klon zwyczainy Min 8 cm

Tabela w l<az asad

Nowe nasadzenia naIe?y wykonai na dzialce o nr ewidencyjnym 4412 w obrqbie W-28 lub
na terenach bEd4cych w zasobach Miasta pozostajqcych w administrowaniu Zaruqdu. Zielenr
Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlorny rozw6j nowych sadzonek. Planowane
miejsce nasadzefi nie mo2e kolidowad z istniej4cr4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3. 7r'obowiqza( Zarzqd Zielem Miejskiej w tr od:zi do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Depaftamencie Sprarv Spolecznych UMtr o dokonaniu nowych
nasadzef. Informacjg nale|y przesylat do Wydzia.lu Ochrony Srodowiska w terminie 14 dni
od daty ich wykonania. Do powiadomienia naleiry doNqczyd mapQ zlokahzacj4posadzonych
zamiennie dt zew, wr az z podaniem rtazw gatunkowych.

4. Ustalid nastqpuj4ce, koricowe terminy realizacji zezwolenia:

a. usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 1 srontencji mohe nastqrid w terminie do kofca
listopada 2018 r.;

b. wprowadzenie nasadzen zastppczych (posadzenie nowych drzew), o kt6rych mowa
w punkcie 2 sentencji powinno nastqpi6 w terminie do korica grudnia 2018 r.

Uzasadnirenie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa !v Departamencie Spraw Spolecznych UMI-
wplynql wniosek Zanqdu Zieleni Miejskiej w N-odzi w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie
3 sztuk drzew rosn4cych na terenie pasa drogowego ul. Waclawa na wysokoSci nr 7 (dz. m 4412 w
obrgbie W-28) w tr odzi. W uzasadnieniu podano, 2e drzewa zamreraja. Podstawg
materialnoprawnqrozpatrzenia przedmiotowego wniosku stanowi4przepisy zawarte w rozdziale 4
uoop. W mySl art. 83a ust.l uoop. zezwolenie n.a usuniecie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci wyd4je w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent miasta w formie
decyzji administracyjnej, a w przypadku gdy zezwctlenie dotyczy drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabyk6w - wojera'6dzki konserwator zabytk6w.

W omawianej sprawie wniosek zloLyN posiaclacz nieruchomoSci, a organ rozstrzygajqcy
w sprawie ustalil, i2 przedmiotowe dzialki nie nalez4 do katalogu nieruchomoSci wpisanych do
rejestru zab1tk6w.

Po zapoznaniu siE ze ztolonq w sprawie dotrlumentacjq 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. wyznaczono oglgdziny w terenie celem
ustalenia, czy w obr:Ebie drzew wnioskowanych do usuniEcia nie wystEpuj4 gatunki chronione
prawem. W trakcie oglEdzin przeprowadzonych na miejscu ustalono, 2e usunigcie wnioskowanych
drzew nie spowodr-rje naruszenia zakaz6w w stosunku do gatunk6w chronionych. Ponadto
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zweryfikowano dostqpnoSi miejsc do
wnioskowanych do usunigcia - ich warto
pelniq w ekosystemie, wartoSi kulturowq
drzewo nr 1 obumarlo, natomiast drzewa nr 2 i nr 3 zamiet
prawidiowy ,or*oj,.,w zwiqzku z tym stanowiq realne zagr
drogowego ' szczegolowe uzasadnienie przyczyny usunigcia k-azdego egzemplar za drzewazostalopodane wpunkcie 1 sentencji niniejszej aecyiiii tuu"tu ff 1). z oglpdzinprzeprowadzonych namiejscu, sporz4dzono protok6l zalqczony dt akt sprawy. w terenie stwierdzono r6wniezmozliwosi wprowadzenia nasadzen zastq>pczych w ilosci 3 sztuk drzew.

Po tozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadnosci przedloi:,onego wniosku, zostaloudzielone zezwolenie na usuniqcie trzech sztuk drzlw wszczegolnionych w pkt I rozstrzygniqciadecyzji.
Zasadqjest; w mySl art. 84 ust.1 uoop.; ze posiadacz nieruchomosci ponosi oplaty zausuniEcie dtzew lub krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wlasciwy do wydania zezwolema nausunipcie dtzew lub krzew6w. Niemniej art.. 86 ust. t uoop. okresla wyj4tki, w kt6rych nje naliczasiE oplat za usunipci": Y omawianej sirawie zachodzi przeslanka .ri. nuti"ra' ia oplat,okreslonazapisami art' 86 ust' 1 pkt 5 i 10 r,oop. - w brzmienru:. ,,nie nqlicza siq oplat za usuniqcie drzewlub krzewdw, kt6re,za-grazaiqbezpieiz.efistwu ruchu drogowego" otaz,,iie nalicza siq oplat zausuniqcie drzew lub krzewfw kt6re nie rokuiq szansy ia przezycie z przyczyn niezaleznych odp o s iadacza ni eruchomo i ci " .

Jednoczesnie, bior4c pod uwagp zr6wnow akone uzytkowanie ora:.2 potrzebg odnawianiazasob6w skladnik6w ptzytody oraz uwrlglgdniajqc fakt, ze wnioskowan. do usuniEcia drzewaposiadaly warto66 przyrodniczq,w oparciu o art. g:" rri. 3 uoop., wtresci kt6rego wskazano,i2
"wydanie zezwolenia na usuniqcie drzevva lub lcrzewu moze byi uzaleznione od olcreilenia przezorgan nasadzen zastqpczych t tb przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu - zezwolenie na ichusunipcie zostalo uzale2nione od spelnienia warunk6w okreslonych w pkt 2 rozstrzygniqciadecyzji, w terminie okreslonym * pptt b), pkt 4 jej rozstrzygniEcia, *.".lr zrekompensowania
ubytku w ekosystemie miasta. w interesie Stiony lliy, aby rutupiony malerial nasadzeniowy, byljak najlepszej jakosci oraz zostaN objpty pracami pielqgnacyjnymi, gwarantujqcymi utrzymaniejego wegetacji.

Przed przyst4pieniem do usuniEcia drzew objgtych niniejszym zezwoleniem, prosimy ozapoznanie sip z informacj4 dodatkow4 w zakresie o.htotry przyrody oraz ochro ny zwieruqt,zawartqw zalqcznikunr 3 do decyzii.

zgodnie z tresci4 art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przfrod{r projekt niniejszejdecyzii uznano za uzgodniony przezRegionalnegl nyrektora )chrony Srodowiska w tr,odzi,w zwi4zku z niewyraireniem stanowiska prr", nnoS w termi ie 30 dni od dnia otrzymaniaproj ektu niniej szego zezw olenia.

Biorqc pod uwagg powylszeustalenia

Pouczenie:

orzeczono jak w rozstrzygnipciu.

1' w odniesieniu do drzew- wymienionych w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rych przewidzianozast4pienie ich innymi drzewami w purnkcie 2 sentencji zezwilenia. a posadzone drzewa niezachowajqzywotnosci po 3 latach od dniu uplywu terminu wskazanego w punkcie 4 ppkt b)
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sentencji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zaleZnych od posiadacza
nieruchomoSci, nralolony zostanie ponownie v/ drodze decyzji obowiqzek wykonania
nasadzenia zastqpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego zgodnie z
zezwoleniem, bEdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w
administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.
Usuniqcie drzew 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, stanowiqcy podstawE do wymierzenia
administracyjnej kary pienipznej w wysokoSci dwukotnej oplaty za usuniEcie drzew.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniqcia drzew w terminie okreSlonym w pkt 4
ppkt a)jej sentencji.
Zobowiqzanie strony w punkcie 3 sentencji deqrzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UrzEdu Miasta tr-odzi o

dokonaniu nowych nasadzefr ma na celu umozliwienie stwierdzenia, 2e strona wypelnitra
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolenia na usuniqcie drzew nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci karnej
za nieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotycz4cych
ochrony przyrody i ochrony zwterzqt, w szczeg6lnoici zakazu niszczenra gniazd i schronieri
zwierzqt objEtych ochron4prawneoraz humanitarnego traktowaniazwrsrzqt dzikich.
Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w N.odzi, wniesione za po6redlnictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta N,odzi,
dzialajqcego z upowa2nienia Prezydenta Miasta tr odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

5.

6.

waii
{c ivi

L, ;I

Zrlacznikt:

1. Mapa zlokahzacj4 drzew do usunigcia.
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrod'y rzwrerzqt.

Otrzvmuia:

| . Zarzqd Zieleni Miej skiej
94-303 tr-6d2, ul. Konstantynowska 8/10

2. ala
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