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DECYZJA ZZI 528 I17

Tabela nr 1. Wykaz drzew do usunigcia'

Tabela nr 2" Wykaznasadzef zastppczych'

L6d2, dnia 08.05.2017 r.

Dz.ialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ' Kodeks postqpowanta

aclrninisiracyjnego (ednolity tekst: Dz'rJ. 22016 r., poz.23 ' z poLnieiszymi zmianami) i aft'

83aust. 1,art.83cust.3,ar1.86ust. 1pkt4'5i10,wzwiqzkuzart'83cust'4ustawyzdma
l6 krvietnia 2Q04 r. o ocironie ptrytody (ednolity tekst: Dz'rJ ' 22016 r', poz' 2134 - z po2-

niejszymi zmianami), zwanei au1l3 * .kt6.i" uoop. ' po rozpatrz;eniu wniosku Zaruqdu

ziileni Miejskiej w' tr odzi ilt * tr odzi przy ulicy Konstantynowskiej 8/10 (znak pisma:

ZZIVI.W ZM.ZT "5 0 I .263 .20 1 7 .BZ) 
"

orzeka m

l. zerwoli( zarzqdowi zieleni Miejskiej w tr odzi na usuniqcie 2 sztuk drzew wymienio-

nych w Tabeli nr1, rosnqcych w roazi w pasie drogowym ulicy Gnieznieriskiej (na

dzia1ce ewidencyjn 
"1 

* tiz'w obrqbie 8-46), w s4siedztwie burlynku mieszkalnego na

posesji przy ulicy Gtti"zni.rirkiej nr 12116, bez pobrania oplaty ztego tytulu'

Lokalizacja drzew objqtych zezwoleniem usunipcia zoslala wkresilona na zalqczniku gra-

frcznymnr 1, stanowi4cym inte graln4 czqsd niniej s zei decyzii'

Z. IJzaleiLni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew rrrrymienionych w pkt 1, powyzej, od

zast4pienia ich nowymi sadzonkami drzew w iloSci 2 sztuk, jak w Tabeli nr 2 pontLej' na

dzialce ewidencyjnej nr 143 w obrqbie B

)"
\Z
w
dlowy rozw6j nowych sadzonek. Materiale

dzqcez upraw kontenerowych, o dobrze wyksztalconym systemie korzeniowym i koronie'

Planowane miejsca nasadzef nie mog4 kolidowad z istniej4c4 lub planowan4 do

rcnlir'* +: ii i nfrastruktur4 technicznq,

3. Ustalid nastqpuj4ce, kofcowe i nieprzekraczalne terminy rca]rlzaci.i zezwolenta:

a) usuniqci i-air"* wymienionych w pkt 1 - do korica. grudnia 2017 r..

bj wprowa dzenia nasadzen zastgpc)ych (posadzenie nowych drzew), wymienionych

wpkt 2 rozstrzygnipcia - do korica grudnia 2018 r'

Urz zl
Departa PolecznYch

Wydzial Oc ska i Rolnictwa

Alejl J6zefa 00,92'326 l-6d2

P rry czyna usunigcia drzewa
UwagiL.p.

Nr
drzewa

na
mapie

Gatunek

Obw6d pnia
drzewa na
wysokoSci

130 cm

I ti2 Jarzqb
pospolity

odpowiednio:
72 t96 cm

Drzewa w zlym steme sarutarnym, zagrazaJq

bezpieczeirstwu ruchu drogowego i stwarzaj4

zagr o Zenie b ezPie c:zenst@

Minimalne parametry nasadzeri :

obw6d pnia drzewa na wy!el(q!9il!9 rI!-L.p. Gatunek
Liczba sadzonek:
drzewa - w sztukach

1

Jarzqb
pospolity

) 10 cm

I



Zmiana terminu usunigcia drzew lub termi

iejskiej w t odzi do powiadomienia Wydzia_
amencie Spraw Spolecznych UrzEdu Miasta

nlQcla,
mapQ

Uzasadnienie
Do Wydzialu C

urzgdu Miasta T-odzil "znYch
ulicy Konstantynowsk zr PrzY

rosn4cych wpasie dro6 drzew

Podstawq materialnoprawne rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawarte w tozdziale 4 uoop. W mySl art. 83a ust. 1 uoop. zezwoLenie na usuniecle aiiewa tuL
krzewu z tetenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta w formie decyzji administracyjnej, a w przypadku gdy zeiwolenie dotyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruohomoSci wpisanej do iejeJtru zabyk6w - wojew6drki korrr"rwator
zabytk6w.

W omawianej sprawie wniosek zlo|yLa jednostka organizacyjnaMiasta Lodziposiada-
j4ca prawo do wladania. nieruchomoSci4 (w zak
Rady Miejskiej w N-odz:iNr XL yltll975ll2 z
nostki budZetowej o nazwie ,,Zarz4d Zieleni
rozstrzygajecy w spravrie ustalil, ii przedmio
moSci wpisanych do rejestru zabytk6w.

Po zapoznaniu siq ze zlohonqw sprawie dokumentacjq w oparciu o wykladni E zawartq
w art. 83b uoop., nie stwierdzono brak6w formalnych w przedlozonym wniosku.

Wobec pov'rylsizego w trybie art. 83c ust. I uoop. wyznaczono oglqdziny w terenie
celem ustalenia, czy w obrpbie drzew wnioskowanych do usunigcia nie-r4rstEpui4 gatunki
chronione prawem. W rtrakcie oglpdzin przeprowadzonych na miejscu ustalono, ze usunigcie
wnioskowanych drzew nie spowoduje naruszenia zakazow w stosunku do gatunk6w chronio-
nych. Ponadto okreslon
czq, w tym rozmiar dr
krajobrazowe i ich lokal
Drzewa stwarzajq zagr,
bezpieczenstwa ludzi i
GnieZnieriskiej. Oba jar
i krajobrazow4. Z ogle,
wnioskodawcy w wyk<
i protok6l - zalqczone <

dzenia nasadzeri zastQpcTyc,h w iloSci 2 sfiik drzew, okreSlonych w pkt 2 rozstrzygniqcia.

Urzqd Miasta t odzi
Departament Spraw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Aleja J6zefa Pilsudskiego jOO,92-326 L6d2



proponowana lokalizacj a nasadzen zastgpczych (zgodnie z wnioskiem) zostala wkreSlona na

zalqcznikugrafrcznymnr 1, stanowi4cym integraln4czqs6 niniejszej decyzji.

Po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadno6ci przedlohottego wniosku, zostalo

udzielone zezwolenie na usunigcie 2 sztuk drzew - jarzpb6w pospolityclT, Wszczeg6lnionych
wpkt I rozstrzygniEcia decyzii.

Zasadqjest, w my51 art.84 ust. 1 uoop., 2e posiadacz nieruchonLoSci ponosi oplaty za

usuniqcie drzerv lub krzew6w, kt6re naliczai pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenta

na usunigcie drzew lub krzew6w. Niemniej art.86 ust. 1 uoop. okresla rvy'jqtki, w kt6rych nie

nalicza siE oplat za usuniEcie.

W omawianej sprawie organ uznil.,2ezachodzqnilej wyszczeg6lnione przypadki nie nalicza-

nia oplat, okreslone zapisami w odniesieniu do:
- ar1. 86 ust. 1 pkt 4 uoop. - ,drzew lub krze v6w, hdre zagraiaiq bez;pieczeristwu ludzi lub

mienict w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o kt1rych mowa

tr,, c1.t../9 S1 tLstawy z dnia 23 lcwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (iednolity tekst: Dz. U'

z 2016 r., poz" 380 - z p6Znieiszymi zmianami)";

- art.85 ust" 1 pkt5 uoop" - ,,drzew lub lvzew6w, h6re zagra2ajq bezpieczeristwu ruchu

dr a gow e go lub kol ei ow e ga alb o b e zp ie c z e ris tt'v u 2 e g lugi " ;

- art. 86 ust. 1 pkt 10 uoop. - ,drzew lub lcrzew6w, ktdre obumarly lub nie rokuiq szansy na

prze7ycie, z przyczyn niezalehnych od posiadacza nieruchomoici".

Wobec powy1szego udzielono zezwolenia na usuniEcie 2 sztuk drzew bez pobrania oplaty

ztego ty'tulu.

JednoczeSnie, majqc na uwadze potrzebq odnawiania zasob6w sktradnik6w ptzyrody,

w oparciu o art. 83c ust. 3 uoop., kt6ry okresla, tLz ,,Wydanie zenvolenia na usuniqcie drzewa

lub lcrzewu mo1e byt uzaleinione od olreslenia przez organ nasadzen zastqpczych lub

przesadzenia tego irrrro lub lcrzewu - zezwolenie na ich usunipcie z:ostalo uzaleznione od

spelnienia *ar,,ok6* okreSlonych w pkt 2 rozstrzygniEcia decyili, w terminie okreSlonym

w podpunkt litera b) w pkt 3 jej rozstrzygnigcia, w celu zrekompensowania ub1'tku w ekosys-

temie miasta. W interesie wnioskodawcy le?y, aby zakupiony materiat nasadzeniontry, byl jak

najlepszej jakoSci oraz zostaN objEty pracami pielqgnacyjnymi, gwaramtuj4cymi utrzymanie

jego wegetacji.

Bior4c pod uwagE powyZsze ustalenia orzeczonojak w rczstrzygniEciu.

t.

Pouczenie:

W odniesieniu do drzew wymienionych w pkt I rozstrzygnigcia decyzii,, wobec kt6rych przewi-

dzjano zastqpienie ich innymi drzewami okre6lonymi w pkt 2 rozsttrygniEciazezwolenia, a posa-

dzone drzewanie zachowajq rywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w pkt 3

ppkt litera b) rozstrzygniqcia lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zalelnych od posiada-

lia nieruchomogci, naloaony zostanie ponownie w drodze dercyzji obowiqzek wykonania nasadzeri

zastgpczych, W przypadku niewykonania nasadzeh zastppczych zgodnie, z udzielonym zezwole-

niem, bEd4 mialy zastosowanie przepisy o postEpowaniu egzekucyjnym w administracji, okreSlone

art.86ust.2i3uooP.
Usunigcie drzew poza terminem okre6lonym w pkt 3 ppkt litera a) rozsltzygniEcia decyzji zosta-

nie potraktowane jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt I uoop., polega-

jacy na usuliqciu drzew bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawE do wymierzenia

adrninistracyjnej kary pienigZnej w wysoko6ci dwukrotnej oplaty za usuniEcie drzewa'

Niniejsza aecyiia wygasa w przypadku nieusunipcia drzew w terminie okre6lonym w pkt 3 ppkt

litera a) rozstrzygniqcia decyzji.
4. Zobowiqzanie strony w Pkt 4 rozstrzygnipcia decyzji do powiadomironia Wydzialu Ochrony

rtamencie Spraw Spotrecznych Urzpdu Ivliasta N-odzi o dokonaniu

2

3

Srodowiska i Rolnictwa w

Urzqd Miasta Lodzi
Departament Spraw SPolecznYch

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolniciwa
Aleja J6zefa Pifsudskiego 100,92'326 LOdz



nowych nasadzeri ma na celu umo2liwienie stwierdzenia, 2e strona wypelnila warunek okre5lony
w pkt 2 rozstrzygniEcia decyzji.

5, Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci karnej
zanieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczeri wynikajqcych z przepis6w og6lnych, dotyczqcych
ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lno{ci zakazu niszczenia gniazd i schronieri
zwieruqt objEtych ochron4 prawne oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.

6, Od niniejszej decyzji prrysluguje stronie odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w N,odzi, wniesione za po5rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta Lodzi,
dzialaj4cego z upowaZnienia Frerydenta Miasta N,odzi, w terminie 14 dni od daty jej
dorpczenia.

Zalacznik:
1. Mapa z lokalizacjq drzew przewidzianych do usuniEcia i lokalizacjq nasadzeh zastgpczych.

O tr zy mui 4 ( z zatac znikiem\ :

Zaruqd Zieleni Miej s kiej w Lodzi
ul. Konstantynowska 8110,94-303 tr 6dz

z. a/4.-

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia lli listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (ednolity tekst: Dz. tJ. 22016 r.) poz. t821).

Urzqd Miasta t odzi
Departament Spraw Spofecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Aleja J6zefa Pilsudskiego 100,92-326 t-6d2
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Zal4czniknr I
do decyzji nr ZZI 528 /17
z dnia 08.05.2017 r"
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