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DECYZJA NR ZZIII62IIT

Dzialajqc na podstawie ar1. 104 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania
administracyjnego (Dz.U.22017 r.,poz.1257), art. 83 ust. 1, art. 83a ust, 1, art.83c ust.1 i 3, 83d
ust. 1 i 2, 86 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 22016 r.,poz.
2734,2249,2260,22017 r.,pot.60,132,1074)zwanej dalej wskr6cieuoop, w zwiqzku z $ 1 i $
4 pkt2 Uchwaly Rady Miejskiej w L,odziNr XLVIIIl975ll2 z dnia 12 wrzelnia2}l2 r. w sprawie
utworzenia jednostki budzetowej o nazwie ,,Zarzqd Zieleni Miejskiej" w Lodzi i nadania jej
statutu (Dz. Urz. Woj. tr 6dzkiego z dnia 14 wrzelnia 2012 r. Poz. 2536) - po rozpatrzeniu
wniosku Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr odzi z s. przy ul. Konstantynowskiej 8/10 (znak:
zzM.w zM.zT .501. I 404.20 1 7.WS)

Orzeka

l. Zezwoli(. Zarzqdowr Zieleni Miejskiej w tr-odzi na usuniEcie I sztuki drzewa, rosnecego na
terenie nieruchomoSci przy ul. Zbiorczej 6 (dz. ff 40112 w obrEbie w-26)
w trodzi, wymienionego w Tabeli nr 1, pn. Wykazdrzew do usuniEcia,bez pobrania oplaty
ztego tytulu.

Tabela 1. Wvkaz dnr r. wYKaz (Jrzew oo usuntecta.

Nr Gatunek Obw6d pnia na
wvsokoSci 130 cm

Uwagi

I Topola wloska 207
Drzewo obumarlo i nie rokuje szans na
wznowienie wegetacji.

Lokahzacja drzewa przedstawiona zostala na mapie stanowi4cej zalqcznik nr 1 do niniejszej
decyzjr

2. UzaleZni(. wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1

od zast4pienia go nowq sadzonk4 drzewa w iloSci I sztuki, jak w Tabeli nr 2.

abela nr 2.Wvkaz nasadzefi zastenczvch

Lp. Gatunek
Parametry nasadzeri (obw6d pnia w

cm, na wysokoSci 100 cm)
I Drzewo li5ciaste lub islaste Min 8 cm

Nowe nasadzenie nale|y wykonad na terenach bqdqcych w zasobach Miasta pozostaj4cych
w administrowaniu Zaru4du Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j
nowej sadzonki. Planowane miejsce nasadzenia nie moiLe kolidowad z istniej4c4 i
planowan4 infrastruktur4 techn icznq.
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3. Vobowi4za( Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr-odzi do powiadomienia Wydziatru Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UML o dokonaniu nowego
nasadzenia. Informacj p nale?y przesylac do Wydziatu Ochrony Srodowiska w terminie 14 dni
od daty ich wykonania. Do powiadomienia nalezy dolqczyl mapQ z lokalizacj4 posadzonego
zami ennie dr zew a, wr az z p o daniem nazry gatunkowej .

4. Ustalid nastEpujqce, koncowe terminy reahzacjr zezwolenia:

a. usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji moze nastqpi6 w terminie do
korica listopada 2018 r.;

b. wprowadzenie nasadzenia zastqpczego (posadzenie nowego drzewa), o kt6rym mowa
w punkcie 2 sentencji powinno nastqpii w terminie do korica grudnia 2018 r.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UMtr
wplynql wniosek ZarzqduZieleni Miejskiej w Lodzi w sprawie wydania zezwoleniana usuniEcie
1 sztuki drzewa rosn4cego na terenie nieruchomo6ci przy ul. Zbiorczej 6 (dz. nr 40112 w obrEbie
W-26) w L'odzi. W uzasadnieniu podano, 2e drzewo jest suche. PodstawE materialnoprawn4
rozpatrzenia przedmiotowego wniosku stanowi4 przepisy zawarte w rozdziale 4 uoop. W mySl ar1.

83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie 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 drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do
rejestru zabytkow - wojew6dzki konserwator zabytk6w.

W omawianej sprawie wniosek zloLyl posiadacz nieruchomoSci, a organ rozstrzygajqcy
w sprawie ustalil, i2 przedmiotowa dzialka nie naleZy do katalogu nieruchomoSci wpisanych do
rejestru zabytk6w.

Po zapoznaniu siE ze zlolonq w sprawie dokumentacjq w oparciu o wykladnig zawafi4
w art. 83b uoop., nie stwierdzono brak6w formalnych w przedlozonym wniosku.

Wobec povulrlszego w trybie art. 83c ust.1 uoop. .vq.lznaczono oglqdziny w terenie celem
ustalenia, czy w obrgbie drzewa wnioskowanego do usunigcia nie wystEpuj4 gatunki chronione
prawem. W trakcie oglgdzin przeprowadzonych na miejscu ustalono, ze usuniEcie wnioskowanego
drzewa nie spowoduje naruszenia zakaz6w w stosunku do gatunk6w chronionych, Ponadto
zweryfikowano dostEpnoSi miejsc do nasadzenia zamiennego oraz okreslono cechy drzewa
wnioskowanego do usuniEcia - jego wartoSd przyrodnicz% w tym rozmiary drzewa, funkcjp jaka
pelni w ekosystemie, waftoSi kulturow4 walory krajobrazowe i jego lokalizacjE. Stwierdzono, Le
drzewo obumarlo i nie rokuje szans na dalszy prawidlowy rozw6j. Szczeg6lowe uzasadnienie
ptzyczyny usunigcia drzewa zostalo podane w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji
( tabela nr 1). Z oglqdzin przeprowadzonych na miejscu, sporzqdzono protok6l zalqczony do akt
sprawy. W terenie stwierdzono r6wniez mozliwoSd wprowadzenia nasadzenia zastEpczego w
iloSci 1 sztuki drzewa.

Po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadnoSci przedlolonego wniosku, zostalo
udzielone zezwolenie na usuniEcie jednej sztuki drzewa Wszczegolnionego w pkt 1

r ozstr zy gniE ci a de c yzj i.
Zasadqjest; w mySl art. 84 ust,1 uoop.; ze posiadacz nieruchomoSci ponosi opNaty za

usuniEcie drzew lub krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwoleniana
usunigcie drzew lub krzew6w. Niemniej art. 86 ust. 1 uoop. okresla wyj4tki, w kt6rych nie nalicza
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siq opiat za usunigcie. W omawianej sprawie zachodzi przeslanka nie naliczania oplat, okreslona
zapisami ar1. 86 ust. 1 pkt 10 uoop, - w brzmieniu : ,, nie nalicza siq oplat za usuniqcie drzew lub
krzew1w ktdre nie rokujq szansy na prze2ycie z przyczyn niezaleznych od posiadacza
nieruchomoici".

Jednoczerinie, bior4c pod uwagE zr6wnowalone uzltkowanie oraz potrzebE odnawiania
zasob6w skladnik6w przyrody oraz uwzglqdniajqc fakt, 2e wnioskowane do usuniqcia drzewo
posiadalo wartoSi przyrodnicz% w oparciu o art. 83c ust. 3 uoop., w tresci kt6rego wskazano, rZ
,,Wydanie zenwolenia na usuniqcie drzewa lub lvzewu moze byt uzaleinione od olcreilenia przez
organ nasadzeri zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu - zezwolenie na jego
usunigcie zostalo uzalelnione od spelnienia warunk6w okre6lonych w pkt 2 rozstrzygniEcia
decyzji, w terminie okreSlonym w ppkt b), pkt 4 jej rozstrzygntpcia, w celu zrekompensowania
ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony le|y, aby zakupiony material nasadzeniowy, byl
jak najlepszej jakoSci oruz zostal objqty pracami pielggnacyjnymi, gwarantuj4cymi utrzymanie
jego wegetacji.

Podczas oglqdzin terenowych przeprowadzonych przez przedstawicieli organu,
w obrqbie drzewaprzezfiaczonego do usuniqcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych
- art. 83c ust I ustawy o ochronie przyrody.

Ptzed przystqpieniem do usunigcia drzewa objqtego niniejszym zezwoleniem, prosimy o
zapoznanre siq z informacj4 dodatkowq w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwrerzq6,
zawartqw zalqcznikunr 3 do decyzji.
Biorqc pod uwagq powyzsze ustalenia orzeczonojak w rozstrzygniEciu.

Pouczenie:
1' W odniesieniu do drzewa wynienionego w punkcie ff 1 sentencji, wobec kt6rego

przewidziano zastqpienie go innym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenia. a posadzone
drzew nie zachowa zyr,votnoSci po 3 latach od dnia uplyuu terminu wskazanego w punkcie 4
ppkt b) sentencji lub przed uplyr,vem tego terminu, z przyczyn zalehnych od posiadacza
nieruchomoSci, nalolony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania
nasadzenia zastgpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastEpczego zgodnie z
zezwoleniem, bEdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w
administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.

2. Usuniqcie drzewapozaterminem okreslonym w pkt 4 ppkt a) sentencji potraktowane zostanie
jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. I pkt 1 uoop, polegajqcy na
usuniEciu dtzewa bez wymaganego zezwolenia. stanowi4cy podstawE do wymierzenia
administracyjnej kary pieniEznej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usuniEcie drzew,

3. Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniEcia drzewa w terminie okreslonym w pkt 4
ppkt a)jej sentencji.

4' Zobowiqzanie strony w punkcie 3 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Deparlamencie Spraw Spolecznych UrzEdu Miasta \,odzi o
dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umozliwienie stwierdzenra, 2e strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzj|

5. Uzyskanie zezwolenia na usuniEcie drzewa nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci
karnej za nieprzestrzeganie zakazow i ograniczeri wynikaj4cych , ptr"plrow og6lnych,
dotycz4cych ochrony przyrody i ochrony zwrerzqt,w szczegolnoSci zaka)unirt"t"nia-gniizdi
schronieri zwrerzqt objgtych ochron4prawneoraz humanitarnego traktowaniazwierzqtdzikich.

6. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w \'odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochiony
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Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi,
dzialaj4cego z upowa2nienia Prezydenta Miasta Lodzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Zalacznil<r:

1. Mapa zlokalizacjqdrzew do usunipcia.
2. lnformacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i zwieruqt.

Otrzvmuia:

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

2. ala
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