
PREZYDENT MIAST A N.ODZT
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2. IJzaleitni( wydanie zezwolenia na

sadzonk4 nowego drzewa w iloSci

l._i, . I tr-6d2, dnia 05.04.2017 t.

DECYZJA NR2Z1476117

Dz\alajqc na podstawie ar1. 104 ustawy z dnia14 czerwca i960 r. - Kodeks postqpowania

adnrinistracyjnego (Dz.IJ . z 2013 r. poz. 267 z p62n. zm) oraz arl-.83 ust. I, afi' 83a ust' 1, arl' 83c

nst.1 i 3 art. g6 ust. 1 pkt 5 ustawy ianiu 16 kwietnia 2004r. o ochronieprzyrody (Dz.U.z20l5r'

poz. 165I z poaniejszymi zmianaml) w zwiqzku z $ 1 i $ 4 pkt2 uchwatry Rady Miejskiej

w l-odzi nr XLVII/g75l\2 z dnia12wrzeflma2}l2r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej o

nazwie ,,zarzqdzieleniMiejskiej" wt odzii nadania jej statutu (Dz.IJtz. Woj. tr 6dzkiego zdnia14

wrzesnia 2012 r. poz. 2g36) - po rozpatrzeniu wniosku zarzqdu zieleni Miejskiej w tr'odzi zls ptzy

ul. Konstantyno*iki"; 8/ 1 0 (pism o znak ZZM.W ZM.ZT .50 | I 5 5 .20 17 .GZ)

orzeka:

1. Zezwoli( Laruqdowi Zieleni Miej skiej na usuniqcie 1 szt. drzewa wymienionego w Tabeli nr 1,

rosnecego na terenie pasa drogowego ul. Wojewddzkiej przy posesji ul' Finansowei 34

* ridii (dzia\ka m r40l2 w obrqbie G-41), bez pobrania oplaty z tego tltulu' Lokahzacja

drzewa objqtego zezwoleniem okreslona zostala na mapie stanowi4cej zalqcznik do niniejszei

decylr.

Tabela nr i Wvkaz dtzew do usuniqcia

L.P
Nr na
mapie

Gatunek
Obw6d pnia
drzerva na

w'r'soko5ci 130 cm

Przyczyna usunigcia drzewa lub krzewu

1

Brzoza
brodawkowata

120

Drzewo pochylone na jezdniE, posiada

wypr6chnienie u podstawy pnia, mo2liwy
ubyek kominowy. W obecnYm stanie

stanowi zagr o Zent e b ezpie czenstwa ruchu

drogowego.

usunigcie drzewawymienionego w pkt 1, od zastqpienia go

1 sztuk, jak ponizej w tabeli.

Tabela nr 2 Wykaz nasadzenzamiennych

L.p.

1

Gatunek
Parametry nasadzef : otrw6d pnia w cm na

wysokoSci 100 cm

Brzoza brodawkowata' Y oungi i' 8cm

Lokalizacja nasadzenia zastppczego, obejmuje pas drogowy ul' Wojew6dzkiej przy posesji

ul Finansowej 34 w tr-odzi (dzialka nr 14012 w obrpbie G-41). Nowe nasadzenie nie mo2e

kolirlowa6 z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3.Ustalid nastqpuj4ce, koncowe i nieprzekraczalne terminy realizacji zezwolenia"

a) termin usuligcia drzewa,wymienionego w punkcie 1, ustala siq do korica erudnia 2017 r';
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b) termin wprowadzenia nasadzenia zastqpczego o kt6rym mowa w punkcie 2, ustala siq do
korflca grudnia 2018 r.

Zmiana terminu usuniEcia drzewabqdl terminu wprowadzenia nasadzenia zastppczego moze
nastqpid na wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w Lodzi w dec5zji - zezwoleniu zmieniajecym,
pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem o zmianq przed. upll.wem termin6w wymienionych
w podpunktach a i b powyzej.

1. ?ob:Yiqr?( Zaruqd Zieleni Miejskiej w tr odzi do powiadomienia Wydziaiu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta Lodzi
o dokonaniu nowego nasadzenia.

Zieleni Miejskiej w tr odzi
w okresach p6trocznych,

w terminach:
- do 15 lipca danego roku - w ptzypadku nasadzenia

korica czetwca danego roku.
wykonanego w okresie od stycznia do

- do 15 stycznia nastqpnego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od 1 lipca
do 31 grudnia danego roku.

Do powiadomieri nalely doLqczyc mapy lub szkic sytuacyjny z Iokahzacj4 i inwent atyzacj.4
wykonanego nasadzenia.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
Urzpdu Miasta Lodzi wplyn4l wniosek ZarzqduZielentMiejskiej wLodzio wydanie zezwoleniana
usuniqcie I szt. dtzewa rosnecego na terenie pasa drogowego ul. Wojew6dzkiej przy posesji ul.
Finansowej 34 w tr'odzi (dziaLkanr 14012 w obrgbie G-41). W uzasadnieniu podano,ie drzewo
posiada wypr6chnienie pnia i koliduje z napowietrznqliniqenergetyczne. Do wniosku dol4czono
map g z lokalizacj q dr zew a do usuniEcia.

Podstawq materialnoprawne rozpatrzenia przedmiotowego wniosku stanowi4 przepisy
zawarte w rozdziale 4 uoop. W mySl art. 83a ust.l uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu z tetenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent miasta
w formie decyzir administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu
zterenu nieruchomo6ci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zab1tk6w.

W omawianej sprawie wniosek zlo|yN posiadacz nieruchomoSci, a organ rozsttzygajqcy
w sprawie ustalil, i2 przedmiotowe dzialki nie naleZ4 do katalogu nieruchomoSci wpisanych do
rejestru zabytk6w.

Po zapoztaniu sip ze zlohonq w sprawie dokumentacj4 w oparciu o wykladnig zawart4
w aft. 83b uoop., nie stwierdzono brak6w formalnych w przedlozonymwniosku.

Wobec powylszego w trybie art. 83c ust.1 uoop. Wznaczono oglEdziny w terenie celem
ustalenia, czy w obrqbie drzewa wnioskowanego do usuniqcia ni. *vrtppuj4 gatunki chronione
prawem' W trakcie oglEdzin przeprowadzonychna miejscu ustalono, r. 

"r""iq.i; wnioskowanego
dtzewa nie spowoduje naruszenia zakaz6w w stosunku do gatunk6w chronionych. ponad-to
zweryfikowano dostgpnoSi miejsc do nasadzeh zamiennych orv okreslono cechy drzewa

a - jego warto{6 prz drzewa, funkcjq jak4
6 kulturow4 walory acjE. Stwierdzono, Ze
rokuje szans na dal takze stanowi realne

zagroaenie dla bezpieczefstwa ruchu drogowego . Szczeg6lowe uzasadnienie przyczyny usunigcia

UtzEd Miasta Lodzi
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Informacje o nasadzeniu zamiennym wprowadzonym przez zarzqd,
nale?y przesylad do wydzialu ochrony Srodowiska i Rolnictwa



drzewa zostalo podane w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzii ( tabela nr l)' Z oglEdzin

przeprowadronyih na miejscu, sporz4dzono protok6l zilqczony do akt sprawy' W terenie

stwierdzono r6wnieZ moZliwoSi *pro*udr.nia nr sadzenia zastqpczego w iloSci 1 sztuki drzewa

gatunku brzoza bro dawkowata.
po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadnoSci przedNohonego wniosku, zostalo

udzielone zezwoleniena usuniqcie jednej sztuki drzewawyszczeg6lnionego w pkt t rozsttzygniqcia

decyzjr.

Zasadqjest; w mySl art. 84 ust.1 uoop.; 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za

usuniqcie drzew lub krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wlasciwy do wydania zezwolenia na

usuniicie drzew lub krzewow. Niernni ej afi.86 ust. 1 uoop. okresia wyjatki' w kt6rych nie naltcza

siE oplat za u achodzi przeslanka nie naliczanta opNat, okreSlona

zapisamr afi. niu: ,,nie nalicza siq oplat za usuniqcie drzew lub

krzew6w, kt6r drogowego"

Jednoczesnie, bior4c pod uwagg zr6wnowaZone uZytkowanie oraz polrzebE odnawiania

zasob6w skladnikow prtyrody or* i*rglEdniaj4c fakt, ze wnioskowane do usunigcia drzewo

posiadalo wartoS6 przyrodniczq, w oparciu o

,,Wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lu

organ nasadzeri zastqpczych lub przesadzenia

trsuniEcie zostalo uzalehntone od spelnienia war

w terminie okreslonym w ppkt b), pkt 3 jej rozstrzygniEcia, w celu zrekompensowania ubytku

w ekosystemie miasta. W interesie Strony ieZy, aby zakupiony mateiaL nasadzeniowy, byl jak

najlepszej jakoSci oraz zostaL objqty pracami pielggnacyjnymi, gwarantuj4cymi utrzymanie jego

wegetacji.
Bio14c pod uwagq povtryZsze ustalenia orzeczonojak w rozstrzygntEcru.

Pouczenie:
1.

obowi4zek wykonania nasadzenia zastqpc

zaslepczego zgodnie z zezwoleniem, bqd4 mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu

egzekucyjnyminr administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody'

2. Usuniqcie drzewa po terminie okreslonym w podpunkcie a w punkcie 3 sentencji niniejszej

decyzj\potraktowane zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w ar1' 88 ust' 1 pkt 1

ustffi o ochronie przyrody, polegaj4cy na usunigci,t drzewa bez wymaganego zezwolenia,

stanowi4cy podstaw[ do wymiert"iii ii^tnistracyjnej kary pieniEznej w wysokoSci dwukrotnei

oplaty za usuniqcie drzewa.

3. Zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzir do powiadomienia Wydzialu

o;;";Trodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta Lodzi

o dokonaniu nowych nasadzef ma na ceiu umoZliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila

warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzil

UrzEd Miasta Lodzt

92-236 Lbdz



4' Uzyskanie zezwoleniana usuniqcie drzewa nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci karnej
za nieprzesttzeganie zakaz6w i ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w ig6lnych, dotyczqcyci
ochrony przytody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnoSci zakazu niszczenia gniazd i schronief,
zwieruqt objqtych ochronqprawlq orazhumanitamego traktowania zwieruatdzikich.

Od niniejszej
Odwolawczego
Srodowiska i
dzialajqcego z
jej otrzymania.

decyzji prrysluguje stronom odwolanie do samorz4dowego Kolegium
w tr'odzi, wniesione za posrednictwem Dyrektora wydzialu ochrony

Rolnictwa w Departamencie spraw Spolecznych urzgdu a N,odzi,
upowainienia Prerydenta Miasta l-odzi, rv terminie 14 od daty

Prez,yrl;'1'1

Zalacznik:
1. Mapa z przyblilon4 lokaliza cjqdrzewa.

Otrzvmuia:
I. ZarzqdZieleni Miejskiej wtr odzi

94-303 N-6d2, ul. Konstantynowska g/1 0
2. ala

Zwolniono z onlaty skarbowei. \

Podstawa:ustawazdnia16listopada2006r.ooplacieskarbowej lDz.rJ.z2006r.Nr225, po2.16351.

UzEd Miasta Lodzi
Depaftament Spraw Spoleenvch
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