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Dzialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dma 14 czerwca 1950 r. - Kodeks postEpowania
administracyjnego (ednolity tekst: DzU.22016 r.,poz.23 - zp62niejszymi zmianami) i ar1.

83a ust. 7, art.83c ust. 3, art.86 ust. 1 pkt 4, 5 i 10, w zwiqzkuz aft.83c ust. 4 ustawy z dma.
l6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (ednolity tekst: Dz.U. z20It5 r., pot.2134 - z poL-
niejszymi zmranaml), zwanej dalej w skr6cie uoop. i art.4 ust. 1 ustawy z dnta 16 grudnia
2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 22016 r. poz.
2249) - po rozpatrzeniu wniosku Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr odzi z;ls w Lodzi przy ulicy
l( o rrstantynowskiej 8/ 1 0 (znak pisma: ZZM.W ZM.ZT .5 0 I .l 47 2.20 1 6.EtW) 

"

orzeka m

l. Zezwoli( l,arzqdowi Zieleni Miejskiej w
nego w Tabeli nr 1, rosn4cego w tr odzi w
ewidencyjnej nr 22lll5 w obrqbie B-50),
bez pobrania oplaty ztego tytulu.
Tabela nr 1. Wykaz drzew do usunigcia.

tr odzi na usunigcie 1 sztuLki drzewa wyrnienio-
pasie drcrgowym ulicy Cltryzantem (na dzialce:
w s4siedztwie posesji Wo;jska Polskiego rLr 156,

L.p.

Nr
drzewa

na
mapie

Gatunek

Obw6d pnia
drzewa na
wysokoSci

130cm;
powierzchnia
zajmowana

Drzez krzewv

P rzy czy na usunipcia drzew a
lJwagi

1 I
Daglezja
zielona

r02
Drzewo w zlym stanie sanitarnym, zagra2a
bezpieczehstwu ruohu drogowego i stwarza
zagr oLenie bezprec:zenstwa ludzi i mi enia.

Lokahzacja drzewa objqtego zezwoleniem usuniqcia zostela wkleslona na zalqc:zniku
grafrcznym nr 1, stanowiqcym integralnq czpsi niniej szej decyzjr.

2. Uzaleinid wydanie zezwolenia na usuniEcie drzewa wymienionego w pkt 1, powyzej, od
zast4pienia go now4 sadzonk4 drzewa w iloSci l sztuki, jak w Tabeli nr2 pontaej, na
dzialce ewidencyjnej rtr 22lll5 w obrqbie B-50, w pasie drogowl,rn ulicy Chryzanter!
pomiEdzy jezdni4 a ci4giem pieszym, w s4siedztwie posesji przy Wojska Polskiego nr 156
(zgodnie z wnioskiem) lub na terenach bgdqcych w zasobach lVliasta, pozostaj4cych
w administrowaniu Zarz4du Zieleni Miejskiej w N,odzi, w miejscu lgwarantuj4cym prawi-
dlowy rozwoj nowej sadzonki. Materialem nasadzeniowym powinno byd drzewo pocho-
dzqce z upraw kontenerowych, o dobrze wyksztalconym systemie korzeniowym i koronie.
Planowane miejsce nasadzenia nie moZe kolidowad z istniej4c4 lub planowan4 do
realizacj i infrastruktur4 techn iczn4.
'[alrcf a nr 2. Wykaznasadzeri zastppcrych.

Gatunek

Urz4d Miasta t-odzi
Departament Spraw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Aleja Pilsudskiego 1 00, 92-326 L6dL

Liczba sadzonek:
d,rzewa - w sztukach;

krzewv - w m2

Minimalne parametry nasadzef :

obw6d pnia dr:zewa na wysokoSci 100 cnn;
wiek hrzew6w

WiSnia pilkowana



3. Ustalid nastEpuj4ce, kofrcowe i nieprzekraczalne terminy reahzacjizezwoleniaz
a) usuniqcia drzewa wymienionego w pkt 1 - do kofica grudnia 20L7 r.;
b) wprowadzenia nasadzenia zastgpczego (posadzenia nowego drzewa), wymienionego

w pkt 2 rozstrzygniEcia - do kor{ca grudnia 2018 r.

Zmiana terminu usunigcia drzewa lub terminu wprowadzenia nasadzenia zastppczego

m<>Le nast4pi6 jedynie na wniosek strony, okreslony decyzjq- zezwoleniem zmienialqcym,
wydanym przez wlaSciwy w sprawie organ, pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem

o zmianE, zloaon.ym przed uplywem termin6w wymienionych w podpunktach litery
a i/lub b, powyZej.

4. Zabowi4zad.wnioskodawcq ZarzqdZieleni Miejskiej wN-odzi do powiadomienia Wydzia-
lu Ochrony Srodolviska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta
tr-odzi o wykonaniiu nasadzenia zastppczego, o kt6rym mowa w pkt 2 rozstrzygnigcia,
w terminie 14 dni od daty jego wykonania. Do powiadomienia nale?y dolqczyc mapQ

z okreSleniem lokalizacj i posadzonego zamierurie drzewa.

Uzasadnienie

Do Wydzialu ,Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Deparlamencie Spraw Spolecznych

Urzqdu Miasta tr odzi wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr-odzi zls w Lodzi przy

ulicy Konstantynowsl<iej 8/10 w sprawie wydania zezwolenia na usuniqcie 1 sztuki drzewa

rosnqcego w pasie dr,ogowym ulicy Chryzantem (na dzialce ewidencyjnej m 22lll5 w obrq-

bie B-50), w s4siedzt,wie posesji Wojska Polskiego nr 156. W uzasadnieniu wniosku podano,

tL daglezja zielona otrumarla zprzyczynniezale2nych. Do wniosku zostal dolqczony wydruk
z o ft cr fot o m apy z zazrnczonqlokalizacj q drzew a prop o nowane g o do usuni E c i a.

Podstawg malerialnoprawne rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy

zawar\e w rozdziale 4. uoop. W mySl art. 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, aw przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator
zabyk6w.

W omawianej sprawie wniosek zLoLyNa jednostka organizacyjna Miasta N,odzi posiada-
j4ca prawo do wladania nieruchomoSci4(w zakresie utrzymania drzew) wynikaj4ce z uchwaly
Rady Miejskiej w N,o'lziNr XL VltrI1975ll2 z dnia 12.09.2012 r. - w sprawie utworzenia jed-
nostki budzetowej o nazwie ,,ZarzqdZieleni Miejskiej wtr odzi" i nadania jej statutu, a organ
rozstrzygajqcy w sprawie ustalil, i2przedmiotowa dzialka nie naleZy do katalogu nierucho-
moSci wpisanych do rejestru zabytk6w.

Po zapoznanir"r siq ze zlolonqw sprawie dokumentacjqw oparciu o wykladniqzawartq
w aft. 83b uoop., nie r;twierdzono brak6w formalnych w przedlohonym wniosku.

Wobec powyizszego w trybie art. 83c ust. 1 uoop. wyznaczono oglgdziny w terenie
celenr ustalenia, czy w obrqbie drzewa wnioskowanego do usuniqcia nie wystqpuj4 gatunki
chronione prawem. !/ trakcie oglqdzin przeprowadzonych na miejscu ustalono, 2e usuniEcie
wnioskowanego drzewa nie spowoduje naruszenia zakaz6w w stosunku do gatunk6w chro-
nionych. Ponadto okreSlono cechy drzewa wnioskowanego do usunigcia - jego wartoS6
przyrodnicz% w tym rozmiar drzewa, funkcjg jak4 pelni w ekosystemie, wartoSi kulturow4
walory krajobrazowe i jego lokalizacjg. Stwierdzono,2e daglezja zielona obumarla. Drzewo
stwarza zagrolenie dla bezpieczeristwa ruchu drogowego i stanowi zagroLenie ubezpieczeh-
stwa ludzi i mienia zuwagi na usytuowanie w sqsiedztwie ci4gu pieszego ulicy Chryzantem.
Daglezja zielona posiada niewielk4 wartoSci kulturow4 przyrodnicz4 i kraiobrazowaL. Z oglq-
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Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
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dzin przeprowadzonych na miejscu, bez udzialu przedstawiciela wnic,skodawcy w wykony-
wanych czynnoSciach, sporz4dzono dokumentacjE fotografrczn4 i protokoN - zalqczone do akt
sprawy. W terenie stwierdzono r6wnieZ moZliwoSd wprowadzenia nasadzenia zastqpczego
w iloSci 1 sztuki drzewa, okreSlonego w pkt 2 rozstrzygnipcia. Proponowana loka.lizacja
wprowadzenia nasadzenia zastEpczego (zgodnie z wnioskiem) zostalar wkreslona na z:alqcz-
niku graficznymnr 1, stanowi4cym integralnq czgsc niniejszej decyzji.

Po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadno6ci przedlohctnego wniosku, z:ostalcr
udzielone zezwolenie na usunigcie 1 sztuki drzewa - daglezji zielonej, Wszczegolnionej
w pkt | rczstrzygnigcia decyzj|

Zasad4 jest, w mySl art.84 ust. 1 uoop., 2e posiadacz nieruchorno5ci ponosi oplaty ztt
usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy clo wydania zezwolenizt
na usunigcie drzew lub krzew6w. Niemniej art.86 ust. 1 uoop. okresla wyjqtki, w kt6rych nie:

nalicza sip oplat za usuniqcie.

W omawianej sprawie organ uznil,2e zachodzqnizej wyszczegSlnione przypadki nie nalicza-
nia olrlat. ol<r'c6lone zapisami w odniesieniu do:
- art. 86 ust. 1 pkt 4 uoop. - ,drzew lub krzew6w, h6re zagraiajq be:zpieczeristwu ludzi lub
mienia w istniejqcych obiehach budowlanych lub funkcjonowaniu urztldzen, o kt1rych mowa
w art.49 S1 ustawy z dnia 23 lcwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (iednolity tekst: ,Dz. U,

z 2016 r., poz. 380 - z p6lniejszymi zmianami)";
- art.86 ust. I pkt5 uoop. - ,,drzew lub lcrzew1w, h6re zagraiajq bezpieczeristwu ruchu
dr o gow e go lub ko I ej ow e go alb o b e zpi e c z eris tw u 2 e glu gi ",'

- art.86 ust. 1 pkt 10uoop. -,drzew lub lcrzewdw, kt6re obumarly lult nie rokujqszatxsy na
przeiycie, z przyczyn niezaleinych od posiadacza nieruchomoici".
Wobec powyzszego udzielono zezwolenia na usuniEcie drzewa bez pobrania oplaty :2 tego
tytulu.

JednoczeSnie, maj4c na uwadze potrzebp odnawiania zasob6w skladnik6w prz"yrody,
w oparciu o art. 83c ust. 3 uoop., kt6ry okreSla, iz: ,,Wydanie zenuolenia na usuniqcie drzewa
lub lcrzewu moze byb uzale2nione od olcreilenia przez organ nasadzefi zastqpczych lub
przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu - zezwolenie na jego usunigcie zostaLo uzale2nione ocl

spelnienia warunk6w okreSlonych w pkt 2 rozstrzygnigcia decyzji,lv terminie okreSlonyrrL
w podpunkt litera b) w pkt 3 jej rozstrzygnigcia, w celu zrekompensowania ubytku w ekosys-
temie miasta. W interesie wnioskodawcy IeZy, aby zakupiony material nasadzenio*y, byl jak:

najlepszej jakoSci oraz zostal objqty pracami pielqgnacyjnymi, gwareLntuj4cymi utrzymanie:
jego wegetacji.

Bior4c pod uwagq powyzsze ustalenia orzeczortojak w rozstrzygnigciu.

Pouczenie:

1. W odniesieniu do drzewa wymienionego w pkt 1 rozstrzygnipcia decyzji, wobec kt6rego przewi-
dziano zast4pienie go innym drzewem okre$lonym w pkt 2 rozstrzygniq:cia zezwolenia, a posa-
dzone drzewo nie zachowa Zywotno6ci po 3latach od dnia uplywu terminu wskazanego w pkt3
ppkt litera b) rozstrzygniqcia lub przed uplywem tego terminu, z ptzyazyn zaleZnych od posiada-
cza nieruchomo6ci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadze-
nia zastEpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastEpczego zg;odnie z udzielonym ze-
zwoleniem, bEd4 miaty zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji,
okreSlone art. 86ust. 2 i 3 uoop.

Urzqd Miasta t odz
Departament Spraw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Aleja Pilsudskiego 100, 92-326 t-6d2
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4.

Usuniqcie drzewa pc,za terminem okre6lonym w pkt 3 ppkt litera a) rozstrzygniEcia decyzji zosta-

nie potraktowane jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop., polega-
jqcy na usunigciu drzewa bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawE do wymierzenia
administracyjnej ka4y pieniE2nej w wysokoSci dwulaotnej oplaty za usuniEcie drzewa.
Niniejsza decyzja w.fgasa w przypadku nieusuniEcia drzewa w terminie okreSlonym w pkt 3 ppkt

litera a) rozstrzygnipoia decyzji.
Zobowiqzanie strony w pkt 4 rozstrrygnigcia decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony

Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spotrecznych Urzpdu Miasta tr-odzi o dokonaniu

nowego nasadzenia rna na celu umoZliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila warunek okre6lony

w pkt 2 rozstrzygnipcia decyzji.
Uzyskanie zezwoleniana usuniEcie drzewanie nvalnia z obowiqzku i odpowiedzialnoSci katnej za

nieprzestrzeganie zirkaz6w i ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotyczqcych

ochrony przyrody i ochrony nNierzqt, w szczeg6lno6ci zakazu niszczenia gniazd i schronieri

zwierzqt objgtych ochron4prawnqorazhumanitarnego traktowaniazwierzqt dzikich.

Od niniejszej der:yzji prrysluguje stronie odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w N,odzi, wniesione z po5rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi,
dzialaj4cego z upowaZnienia Prerydenta Miasta Lodzi, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Zslqcznil<r.
1. Mapa z lokalizacjqdrzewa przewidzianego do usuniEcia i lokalizacj4 nasadzenia zastqpczego.

O tr nt mai 4 k za\ac znikami\ :

Zarzqd Zieleni Miej skiej w tr-o dzi
ul. Konstantynowska 8l I0, 94-303 N,6dz

2. a/a,-

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (ednolity tekst: Dz. U. 22016 r., poz. 1827).

Urzqd Miasta Lodzr
Departament Spraw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Aleja Pilsudskiego 100, 92-326 tL6d2

5.

6.



ZalEcznik nr 1

do deeyzji nr ZZ/ ,40A /X
z dnia tr0.03"2017 r"
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