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PREZYDENT MIASTA LODZI
znak: DSS-OSR.t. Or3 tt o 46.zorz. zo rBMC

DF.I()1ZJ1'NR.ZZ/43lrg R.

Dzialaj4c na podstawie art. ro4 ustawy z dnia L4 czerwca 196o r. - Kodeks
postqpowania administracyjnego (Dz. U. z zotT r., poz. r2S7), art. 83 ust. 1, 2 i 4,
art. B3a ust. 1, za, 4i6 art. 83 c ust. r, 3r 4oraz art. 86 ust. r pkt 4 i 5 ustawy z dnia
16 kwietnia zoo4 r, o ochronie przyrody (Dz, IJ. z zot6 r. poz. p-r34,2249, zz6o,
z 2oL7 r. poz. 60, t3z,ro74), w zwi4zku z g r i S + pkt z Uchwarly Rady Miejskiej
wLodzi NTXLVIIIIgZSItz z dnia tz wrzeSnia zotz r. w sprawie utworzenia
jednostki bud2etowej o nazwie ,,Zarz4d Zieleni Miejskiej" w L,cdzi i nadania jej
statutu (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z dnia 14 r,r'rze6nia zotz r. poz. z8g6) i 5 r ust. z
Uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi Nr LXXVIIlr6orltg z dnia rr grudnia 2013 r.
zmieniaj4cej uchwalg w sprawie utworzenia jednostki budZetowej o nazwie
,,Zarz4d Zieleni Miejskiej" w Lodzi i nadania jej statutu (Dz.IJrz, Woj. L6dzkiego
z dnia 16 grudnia 2013 r, poz. 5584), po rozpatrzeniu wniosk'u Zarz4dr Zieleni
Miejskiej w Lodzi zls przy ul. Konstantynowskiej Slto (znak: ZZM-
WZM.ZT . 5o r. 1488. zo rZ. BW)

orzeka:
1. Zezwoli(, Zarz4dovi Zieleni Miejskiej w Lodzi zls przy

ul. Konstantynowskiej B/ro na usuniqcie r rsztuki drzewa
wymienionego wTabeli nr r, znajdujqcego sig na terenie pasa drogowego
drogi powiatowej ul. Zagajnikowej, na w;rsoko6c.i posesji o nr 17
(dzialka o nr ewidencyjnym Tzzlzt w obrqbie B-23 w Lodzi, bez' 
pobrania oplaty z tego ty'tulu.

belaa nr r. Wykaz drzew wnioskowan do usu

L.p Nr
inw Gatunek

Obw6d pnia
na

wysokoSci
1?OCm.

Przyczyna usunigcia

1 1
Klon jesionolistny

Acer negundo zo6

Drzewo o zaburzonej statyce,
zamieraj4cej koronie, w bezpo6rednim
sEsiedztwie ciqg6w komunikacyjnych -
chodnika, 6cie2ki rowerowej i wjazdu na

teren parkingu. Piefi posiada ubytek
wglqbny i Slady w1pr6chniefl, co stwarza
zagr ozenie bezpiecze:Astwa ludzi i mienia

oraz powoduje zagro2enie dla ruchu
drogowego.

IJ

Usytuowanie drzewa, o kt6rym mowa w Tabeli nr r podane zorstalo w zal4czniku
nr r do decyzji, stanowi4cym mapQ z zaznaczon4 przez r,rmioskodawcQ lokilizacj4
drzew..
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z.uzaleitni6 u,ydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa, o kt6rym mowa w pkt r
sentencji der:yzji od zastEpienia go sadzonkami innych drzewwilo6ci z szt. Nowe
nasadzenia nalezy wykona6 na terenie pz
w Lodzi (dz. nr Tzzlztobrqbie B-
drzewa, nalez4ce do gatunk6w wymien
kontenerorqrch, o dobrze wyksztalcony

abela nr z \4/ z nasadzeri zamiennvch.

Lp. Nazwa gatunkowa
Licztra

sadzonek
(w sztukach)

Paralnetry
nasadzeri: Obw6d

pnia /w crn/ na
wvsoko6ci 1oo cm

DRZEWA

1.
Klon zwyczajny 2 10

3. Ustali6 nastqpui4ce, koficowe terminy realizacji zezwolenia:
t) usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie nr r sentencji mo2e nast4pi6

wterminie do 3r patdziernika zot8 r.;
z) wprowadzenie nasadzeri zastqpczych (posadzenie nor.rych drzew), o kt6rych

mowa w punkcie nr 2 sentencji powinno nast4pi6 w terminie
do 3r pafl<lziernika 2018 r.

Zmrana terminu usuniqcia drzewa, moie nastqpi6 jedynie na wniosek strony
w decyzji - zezwoleniu zmieniaj4cym, pod warunkiem wyst4pienia z lrmioskiem
o jego zmianq odpowiednio przed uplyr,vem termin6w podany-h w punktach r),2)
powyiej.

4. zobovnqza| wnioskodawcQ tj. zarz4d. zieleni Miejskiej w Lodzi
do poinformowania uydajEcego zezwolenie o wykonaniu nasadzeri
zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie z sentencji w terminie do r4 dni
od daty ich wykonania.

U zasadnienie
Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw
Spolecznych u'UM_L i,tplyn4l wniosek Zarz4du Zieleni Vliejsliiej w Lodzi zf s przy
ul. Ko nstantynowskiej B/ r o (znak: zzM-w zM.zr . go r.r4B'B. z o rz. ew), w kt6ry;
zwr6cono siq z pro6b4 o wyraZenie zgody na usuniqcie drzewa z terenu pasa
drogowego ul.Zagajnikowej w Lodzi (dz. nr 722f 2r, w obrqbie B-zg).

Jako pr:zyczynQ usuniqcia Strona wskazala, i2 drzewo, cyt.:

,,Klon jesionolistny (zo6 cm) - suchy, prochniejqce ubytki.",
Do wniosku dol4czono mapQ z naniesion4lokalizacj4 drzewa do usunigcia.
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Podstawq materialnoprawn4 rozp atrzenia przedmiotowej spra\^T/ stanowi4
przepisy zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W ar:t. 83 ust. 1 uoop.
zawarta jest zasada, 2e usuniqcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomo6ci moie
nastEpi6 po uzyskaniu zezwolenia wydanego na r.mios;ek: posiadacza
nieruchomo1ci ze zgodq ulaiciciela nieruchomo(ci, ula1ciciela urzqdzert,
o ktorych morna w art. 49 I 1 ustauy z dnia zg ktuietnia tg64r - Kodeks cyuilny
( Dz. u. z 2o14r. poz. 727, z p6in. zm. ) - jeieli drzetuo, bqdi, krzew zograiajq tym
urzqdzeniom. Zgoda ula1ciciela nieruchomo1ci, o kt6rej moua u ust. t pkt t nie
jest uAmagano u) przypadku uniosku zlohonego przez 1) spoldzielnig
mieszkaniouq, 2) uspolnotq mieszkaniowq, S) zarzqdcq nieru<:homo1ci bqdqcej
ulasno Sciq Skarbu P anstu a.

W artykuie B3b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku
o wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewlub krzew6w, kt6re winno zawiera6: imiq,
naztuisko, odres,lub siedzibg tunioskodaucy, o&uiadczenie o posiodonym tytule
prounAm uladania nieruchomo{ciq albo ottuiadczenie o posiodanym pratuie
ulasnofui urzqdzen, o ktorych mouo ut art. 4gg 1 Kodeksu <:ytuilnego, zgodg
tulafuiciela nieruchomoki jeili jest u.)Amogano, noztDQ gatunku drzetua lub
krzetuu, obtu6d pnia drzeuct mierzony na uysokotci t3o cm, e ut przypodku gdy
na tej tuysoko1ci drzetuo: a) posiada kilka pni - obu6d kaidegc, z tych pni, b) nie
posiada uyrainie tuydzielonego pnia - podanie obtuodu bezqto#ednio ponihej
korony drzeua. Wielko36. pouierzchni, z kt6rej zostanie usunigty krzeta, miejsce,
przAczAnq, termin zamierzonego usuniqcia drzeua lub krzeuu oroz wskazenie
czA usuniqcie 'uynika z celu ztuiqzanego z protuadzeniem dzialalnofui
gospodarczej. Rysunek, mapq olbo uykononA przez projektanta posiadclqcego
odpouiednie upraunienia budoulane projekt zagospodaroutania dziolki lub
terenu u przApodku realizacji intuestycji, dlct ktorej jest on u)Amogany zgodnie
z ustcttuq z dnio 7 lipca 1994r. - Pratuo budoulane - okreilaliqce usytuouanie
drzeua rD odniesieniu do granic nieruchomofui i obiekt1u budotulctnych
istniejqcych lub projektotuanych na tej nieruchomo1ci. Projek:t planu nasadzeri.
zastqpczych, stanotuiqcych kompensacjg przyrodniczq zo ustnl)ene drzeua lub
krzeuy lub projekt przesadzenia drzeua lub krzetuu, uykonony u formie
rysunku, mopA bqdi, projektu zogospodorouanict nieruchomoici. Decyzjq
o |rodoutiskotuych uutorunkotuonioch olbo postanotuienie u) sprawie
uzgodnienia uarunk6ul realizocji przedsiqtuziqcia u zakresie oddzictlytaania
no. obszar Naturo 2ooo, zezuolenie tu stosunku do gatunk6ut chronionych na
czynnoicipodlegajqcezakazomokre|lonymtu art.5tust. tpkt t-4ito orazu art.
5z ust. t pkt 1,3,7,8,12,t3,t5 jeieli zostolo tuydane.

Po zapoznaniu siQ ze zhoion4 dokumentacjq, \,\,T/znaczono oglqdziny
wterenie celem przeprowadzenia czynno6ci urzqdowych. W trakcie trwajqcych
na gruncie oglqdzin ustalono stan faktyczny, zwer5,{ikowano dlostqpno66 miejsc
do nasadzefi zamiennych oraz okreSlono cechy usuwanego drzewa.

W trakcie oglqdzin terenowych stwierdzono, ze drzewo posiada zaburzon4
statykq, zamieraj4c4 koronq, znajduje siq wbezpo6rednim sqLsiedztwie ci4g6w
komunikacyjnych - chodnika, Scie2ki rowerowej i wjazdu na teren parkingu. Pieri
posiada ubytek wglgbny i Slady wypr6chnieri, co stvrarza zagrozenie
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz powoduje zagrozenie dla ruchu drogowego.

D e p a r t a m e n t s p r o u t o o, n 
" "i|t\:,; ;Z;IX : 3: ;; r,, S r o d o u i s k a i R o t n i c t tu a
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. Zasadzl jest; w my6l art. B{ ust.r uoop.; ze posiadacz nieruchomo6ci ponosi
oplaty-za usuniqcie drzew lub krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wla6ciwy
do wydania zezwolenla na usuniqcie drzew lub krzew6w. Niemniej art. 86 ust. r
uoop. okre6lra r,ryj4tki, w kt6rych nie nalicza siQ oplat za ich usuniqcie.
W omawianej sprawie zachodzi przeslanka nie naliczania oplat, okre6lona
zapisami art. 86ust. rpkt4i5 uoop. -wbrzmieniu:
,,Nie ,nalicza siq oplat za usunigcie: drzeu lub krzew6u, kt6re zagraLojq
bezpieczeistutu ludzi lub mienio w istniejqcych obiektach budoulanych lui
funkcjonoutaniu urzqdzeft, o kt6rych mou)o u ort. 49 S 1 Kodeksu cyuiliego; 5)
drzeu lub krzew6tu, kt6re zagraLajq bezpieczeri.sttuu ruchu d.rogowego'Iib
kolej out eg o a\b o bezpieczeftsttuu ileg lug i ; "

Jednocze6nie, bior4c pod uwagq zr6r.nmowaZone u2ytkowanie oraz potrzebq
odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody oraz uwzglqdniajEc fakt,
2e nmioskowane do _ usuniqcia drzewo posiada warto66 priyrodntczl
i krajobrazow1, w1,r,,rolujEc efekt estetyczny w architekturze krajo6raiu. Nadto
oczyszcza atmosferq i glebq oraz pochlania szkodliwe gazy..Redukuje r6umiez
o niemal 50 proc. halas w Mie6cie szczeg6lnie wzdlu2 ciEgu komunikacyjnego,
gdzie ruch jest wzmo2ony, w oparciu o art. B3c ust. 3 uoop., w tre6ci liOt"go
wskazano, i2,,Wydonie zeztuolenia no usuniqcie drzetu lub krzeuotu moie by(
uzaleinione o,d okre|lenia przez orgon nasodzefi. zastqpczych lub przesod.zeiia
drzetu lub krzew6tts - zezwolenie na usuniqcie uzileiniono od spelnienia
warunk6w okre6lonych w pkt z rozstrzygniqcia decyzji, w terminie okie6lonym
w ppkt 2), pkt 3 jej rozstrzygniqcia, w celu zrekompensowania ubytku
w ekosystemie Miasta.

W obrqbie drzewa zakwalifikowanego do usunigcia nie stwierdzono
obecnoSci gatr-rnk6w chronionych.

W interesie Strony leiy, aby zakupiony material nasadzeniony, byl jak najlepszej
jako6ci oraz zostal objqty pracami pielqgnacyjnymi, gwarantuj4cymi utrzymanie
jego wegetacji.

zgodnie z tresciq art. 83 ust. zb ustawy o ochronie przyrody, projekt
niniejszej_ decyzji zostal przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w celu uzgodnienia zezwolenia na usuniqcie przedmiotowego drzewa.

Przed przyst4pieniem do usuniqcia drzewa objqtego niniejszym
zezwoleniem, prosimy o zapoznanie siq z informacj4 dodatko*4 w zakresie
ochrony przyrody oraz ochrony z\Nterzqt, zawart4 w zal4cznikunr 3 do decyzji.

Zgodnie z trefciq art. 83a ust. za ustawy o ochronie przyrody,
projgkt niniejszej decyli uznano za uzgodniony przez negionaltr"go
Dyrektora ()chrony Srodowiska w Lodzi, w zwi4z[u z niewyraieniem
stanowiskalprzezRDoS w terminie 3o dni od d.nia otrz5rmania projektu
niniej sze go zezw olenia.

Pouczenie:
1. W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr 1 sentencji, wobec

kt6rego przewidziano zast4pienie go drzewami - punkt z sentencji zelwolenia,
a posadzone drzewa nie zachowalyby Zywotno6ci po 3 latach od dnia uplywu
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2.

terminu wskazanego w punkcie 3 ppkt z sentencji lub przt:d uplyr,vem tego
terminu, zprzyczynzaleLnychod posiadacza nieruchomo6ci, naloZony zostanie
ponor,rmie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzefi zastqpczych.
W przypadku nienykonania nasadzef zastqpczych zgodni e z zezwoleniem,
bgdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekuryjnym
w administracji.
Usuniqcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 3 ppkt r sentencji
potraktowane zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. BB

ust. l pkt r uoop, polegaj4cy na usuniqciu drzewabezwymaganego zezwolenia,
stanowi4cy podstawq do wymierzenia administracyjnej kary pieniqZnej
w r*ysoko6ci'dwukrotnej oplaty za usuniqcie drzew.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniqcia drzewa w terminie
okre6lonym w pkt g ppkt r jej sentencji.
Zobovn4zanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu
Miasta Lodzi o dokonaniu nor,r,ych nasadzefi ma na celu umo2liwienie
stwierdzenia, 2e strona wlpelnila warunek okre6lony w punkcie z sentencji
decyzji.
Uzyskanie zezwolenia na usuniqcie drzew nie zwalnia z obowi4zku
i odpowiedzialno6ci karnej za nieprzestrzeganie zaL<az6'w i ograniczefi
rvynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotycz4cych. ochrony przyrody i ochrony
zwterz4t, w szczeg6lno6ci zakaztr niszczenia gniazd i schronief zturerz4t
objqtych ochron4 prawn4 oraz humanitarnego traktowania z'wierz4t dzikich.

6. Od niniejszej decyzji przysluguje Stronie odwolanie
do Samorz4dowego Kolegium Odwolawczego w Lodzi, wniesione
za po6rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta
Lodzi, dzialaj4cego z upowainienia Prezydenta Miasta Lodzi,
w terminie 14 dni od d-"J,yj:.1 otrzymania.

f-, :- 'r 
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Zal4czniki:
1. Mapa z lokalizacj4 drzewa do usuniqcia
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierzqt.

Otrzymuj4:
t. Zar z4d Zieleni Miej skiej

94-303 L6di., ul. Konstantynowska B/ro
z.afa"
Zwolniono z oplaty skarbowej:
Podstawa Ustawa z dnia 16 listopada zoo6 r. o oplacie skarbowei (Dz. U. zz016 r.poz. t9z7,z2077 r.poz.6z4).

urzq6 Mtasta Loozl-
Departament Sprau Spolecznych, Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

"Al. Marszalka J6zefa Pilsudskiego too, 9z-326 L6di
tel. 4z 638 47 tt, fax. 4z 6S8 47 47

5lStrr:r,;

3.

4.

5.


