
PREZYDENT MIAST A LODZI

znak: DSS-OSR-II.6 1 3 1 . 5 89.20 1 8.EG L6d2, dnra 22.06.20 1 8 r.

DECYZJA ZZI574I18
Dzialajqc napodstawie art. I04 oraz art. 10 $ 2 ustawy zdnial4 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (ednolity tekst: Dz. rJ. z 2017 r. poz.I257, z 2OI8 r. poz.
I49, 650 - dalej jako: Kpa) , w zwiqzku z art. 83 ust. 1 pkt l, art.83 ust. 3, att.83a ust. I. art.
83 c ust. 1,3 i 4, oraz art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia2}}4 r. o ochronie
przyrody fiednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 142, r0, 650 - dalej jako uoop.), w zwr4zku
z$1i$4pkt2UchwalyRadyMiejskiejwtr-odziNrXLVIIIlgT5lI2zdnia12wrzesnia2OI2
r. w sprawie utworzenia jednostki budZetowej o nazwie ,,Zarzyd Zieleni Miejskiej" w tr odzi r

rradania jej statutu (Dz. Urz. Woj. tr 6dzkiego z dnia 14 wrzesnia 2012 r. Poz. 2836) po
rozpatrzeniu wniosku Zarz4du Zieleni Miejskiej w Lodzi z s. przy ul. Konstantynowskiej
8/ 1 0(znak: ZZM.W ZM.ZT .501 .7 4.20 18.WS),

orzekai

I. Zezwoli(. Zarz4dowi Zieleni Miejskiej znajduj1cemu sig przy ulicy Konstantynowskiej
8/10 na usunigcie 3 sztuk drzew (w tym egzemplarue wielopniowe) wymienionych
w Tabeli nr I,znajduj4cych sig w tr odzi naterenie: dzialki ew. nr 68 stanowi4cej drogg
wewngtrznEoraz dz. ew. nr 7lll0 w obrgbie W-26, bez pobrania oplaty ztego tytulu.

Tabela nr 1. Wykaz drzew do usunigcia

Usytuowanie drzew objgtych zezwoleniem okreslone zostalo w zal4czniku nr 1 do
decyzjt, stanowi4cym mapQ z naniesion4lokalizacj4 drzew do usunigcia.

2. UzaleLni( wydanie zezwolenia na usunigcie drzew wymienionych w punkcie 1 od
zast4pienia ich nowymi sadzonkami drzew w iloSci 3 sztuk jak w Tabeli nr 2.
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Ptzy czy na Lr suniEc i a dlzelva

I II III IV
dz. ew.
nr 68

Iarz4b pospolity 59 Drzewo obumarle

2 2 dz. ew. nr
111r0

Jablori ozdobna 44+43+31
Drzewo silnie zamieraj4ce

9Bo% suszu

-) 3 Jablof ozdobna 32+18+21 Drzewo obumarle



Tabela nr 2. Wykaz nasadzer[ zastgpczych

Nowe nasadzema nale?y wykonai na terenach bgd4cych w zasobach Miasta pozostaj4cych
w administrowaniu ZarzEdu Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j
nowych sadzonek. Planowane miejsce nasadzeri nie moZe kolidowad z istniej4c4
i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3. Ustalid nastgpuj4ce, koricowe i nieprzekraczalne terminy realizacji zezwolenia:
a) termin usunigcia drzew wymienionych w punkcie 1 - do korica 2018 r.;
b) termin wprowadzenia nasadzeri zastgpczych (posadzenia nowych drzew), o ktorych

mowa w punkcie 2 sentencji - do kor[ca czerwca 2018 r.
Zmiana terminu usunigcia drzew mohe nast4pii jedynie na wniosek strony w decyzjr -
zezwoleniu zmieniajqcym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmiang przed.
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zobowi4za6 wnioskodawcg Zarz4d Zielent Miejskiej znajdujqcy sig przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr-odzi o wykonaniu nasadzeri
zastEpczych, o kt6rych mowa w punkcie 2 w terminie 7 dni od daty ich wykonania.
Do powiadomienia nale?y dotEczyc map1 z lokalizacjq posadzonych zamiennie drzew oraz
rchnazwy gatunkowe.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UMI- wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr-odzi, ul. Konstantynowska 8/10,
w sprawie wydania zezwolenra na usunigcie 3 sztuk drzew (w tym egzemplarze
wielopniowe) mieszczEcych sig na terenie dzialek ewidencyjnych nr 68 i 7IlI0 w obrgbie
W-26) pomigdzy posesjami ul. Sarnia 4 i ul. Winna 3. W uzasadnieniu wniosku podano, iz
drzewa s4 suche, zamrerajqce. Do wniosku dol4czono mapg zlokalizacjq drzew do usunigcia
i nasadzeri zamiennych.

Podstawg materialnoprawn4 rczpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jest zasada,
2e usunigcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moZe nast4pii po uzyskaniu
zezwolema wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgod1 wla$ciciela
nieruchomo6ci, wlaSciciela urzqdzeh, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dma23 kwietnia
1964 r - Kodeks cywilny (Dz.U.22018 r. poz. 1025) - jezeli drzewo, bqd?kl:zew zagra2ajq
tym urzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.l 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 zabllkow - wojew6dzki konserwator
zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenra na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawieral: imig, nazwisko, adres,
lub siedzibg wnioskodawcy, oiwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoiciq albo olwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoici urzqdzeri, o kt6rych
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mowa w art. 495 I Kodeksu cywilnego, zgodg wlaiciciela nieruchomofci jeili jest wymagana,
nazwg gatunku drzewa lub lcrzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoici 130 cm,
a w przypadku gdy na tej wysokoici drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kaidego z tych pni,
b) nie posiada wyrainie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony
drzewa. Wielkoit powierzchni, z kt6rej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyczyng, termin
zamierzonego usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika
z celu zwiqzanego z prowadzeniem dzialalno,fci gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonany
plzez projektanta posiadajqcego odpowiednie upratunienia budowlane projekt
zagospodarowania dzialki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt1rej jest on
wymagany zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane okreilajqce
usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoici i obiekt|w budowlanych
istniejqcych lub projektowanych na tej nieruchomoici. Projekt planu nasadzen zastgpczych,
stanotviqcych kompensacjg przyrodniczq za usLtwene drzewa lub krzewy lub projekt
przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqdi projektu
zagospodarowania nieruchomofci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunkdw realizacji przedsigwzigcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunkdw chronionych na
czynnoici podlegajqce zakazom okreilonym w art. 5I ust. I pkt 1-4 i I0 oraz w art. 5 2 ust. l
pkl 1,3,7,8, I 2, I 3, I 5 jezeli zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zloAon4 dokumentacjq w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedlolonym wniosku, wobec azego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
rrryznaczono oglqdziny w terenie celem przeprowadzenia czynno6ci urzgdowych.

W trakcie trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny oraz okreslono cechy
usuwanych drzew - ich warloS6 przyrodniczq, w tym rozmrar drzew, funkcjg jak4 pelni4
w ekosystemie, warloSd kulturow4, walory krajobrazowe i lokalizacjg. W terenie stwierdzono
2,e drzewa przewidziane do usunigcia zlokalizowane sQ na trawnikach wSr6d innej zieleni
wysokiej . Drzewa nr 1 i 3 obumarly z przyczynniezaleLnych od wnioskodawcy, drzewo nr 2
jest silnie zamieraj4ce (w koronie znajdujg sig ok. 98%o suszu). Drzewa stwarzajq zagrohenie
bezpteczenstwa ludzi i mienia (mogQ siE zlamac lub przewr6ci6). Drzewa te nie posiadaj4
wartoSci kulturowych, warloSci przyrodniczej i krajobruzowej. Na t4 okolicznoSi sporz4dzono
protok6l oglgdzin.

Rozpoznajqc sprawg i oceniaj4c zasadnoSi przedlohonego wniosku, udzielono zezwolenia
na usunigcie 3 sztuk drzew Wszczegolnionych w punkcie 1 sentencji decyzji.

Zasad4jest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza r pobrera organ wlaSciwy do wydania zezwolenra na usunigcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek treSi art. 86 ust. 1 uoop zaklada wyj4tki i tak nie nahcza sig opLat za
usunigcie :

,,l) drzetv lub krzew6w, na kt1rych usunigcie nie jest y)ymqgane zezwolenie,'
2) drzew lub h'zew6w, na kt1rych usunigcie osoba fizyczna uzyskala zenuolenie na cele
niezwiqzane z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej; 3) drzew lub krzew6w, jezeli
usunigcie jest zwiqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici
wpisanej do rejestru zabytk1w; 4) drzew lub krzew6w, kt6re zagra2ajq bezpieczenstwtt htdzi
lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o kt1rych
molua w art. 49 $ I Kodeksu cywilnego;S) drzew lub krzewdw, kt6re zagrazajq
bezpieczeristwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczefistwtt 2eglugi,'
6) drzew lub krzewdw w zwiqzlcu z przebudowq dr6g publicznych lub linii kolejowych;
i) drzew, kt1rych obw6d pnia mierzony na wysokolci I30 cm nie przekracza;
a) 75 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjovtej oraz platanu klonolistnego, b) 50 cm - w przypadku
f:ozostalych gatunkdw drzew w celu przywrdcenia gruntdw nieuzytkowanych do

wania zgodnego z przeznaczcniem lerenu,
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okre,ilonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkac'h
zabudowy i zagospodarowania terenLt; 8) lvzew6w, kt1rych wiek nie przekracza 25 lat, w celu
przywr6cenia grunt6w nieu2ytkowanych do uZytkowania rolniczego lub do innego
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, olcreSlonym w miejscowym plani.e
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowani,a
terenu;9) drzew lub krzew6w w zwiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub krzewdy, na
terenach zieleni;10) drzew lub lcrzewdw, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na przezycitz,
z przyczyn niezale2nych od posiadacza nieruchomofci;l l) topoli o obwodzie pnia mierzonym
na wysokoici 130 cm wynoszqcym powy2ej 100 cm, nienale2qcych do gatunk6w rodzimych,
je2eli zostanq zastqpione w najblizszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk6w,'
l2) drzew lub krzew6w, jeZeli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb|w
objglych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych;13) drzew lub krzew6w
z grobli staw6w rybnych; 14) drzew lub lvzew6w, jezeli usunigcie jest zwiqzane z regulacjq
i utrzymaniem koryt ciekdv, naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzeri wodnych
sluzqcych ksztaltowaniu zasob1w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie
niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzeri;15) drzew lub krzew1w ustruanych
z terenu poligondw lub plac1w twiczeri, sluiqcych obronnoici panstwa.
2. W przypadkach, o kt1rych mowo w ust. l, jezeli wydanie zezwolenia na rtsunigcie drzewa
lub krzewu zostalo uzaleznione od przesadzenia tego drzewa lub krzey,u albo wykonania
nasadzen zastgpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub lcrzew nie zachowaly
2ywotnoici po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich
przesadzenie lub wykonanie nasadzeri zastgpczych, lub przed uplytuem tego okresu, z przyczyn
zale2nych od posiadacza nieruchomoici, organ wlalciwy do wydania zezwolenia na usunigcie
drzewa lub krzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzen
zastgpczych. Przepisy art. 83c tt.st. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio.3.
W przypadku niewykonania nasadzeri zastgpczych, o ktdrych mowa w ust. 2, zgodni.e
z zezwoleniem na usunigcie drzewa lub krzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu
e gzekucyj nym w administraci i " .

W przedmiotowej sprawie drzewa sttryarzajq zagroLenie bezpieczehstwa ludzi i mienia
i powinny zostac mezwlocznie usunigte. Pomimo, ze posiadacz nieruchomoSci nie dostarczl,tr
zgody wla6cicieli nieruchomoSci (nieuregulowany stan prawny) na usunigcie przedmiotowych
drzew, stosuj4c sig do art. 10 $ 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego cyt.: ,, Orgarty
administracji publicznej mogq odstqpit od zasady okreilonej w $ 1 tylko w przypadkach, gdy
zalatwienie sprawy nie cierpi zwloki ze wzglgdu na niebezpieczenstwo dla Zycia lub zdrowia
ludzkiego albo ze wzglgdu na gro2qcq niepowetowanq szkodg materialnq.", drzewa o kt6rych
mowa w pkt 1 sentencji decyzji zakwalifikowano do usunigcra, ze wzglgdu na zagroLenie
bezpreczenstwa ludzi i mienia. Zgodnie z art. 86. ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody zgody udzielono, bez pobrania oplaty ztego tytulu.

JednoczeSnie, bior4c pod uwagg deklaracjg Strony do wykonania nasadzefr zastEpczych,
w mySl art. 83c ust. 3 i ar1. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyI.: ,,art. 83 c ust. 3.

Wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub lczewu moze byt uzaleznione od okreilenia
przez organ nasadzeri zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art. 83d ust. 2.

W przypadku uzaleinienia wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub lvzewu od wykonania
nasadzen zaslgpczych, zezvvolenie to okreila dodatkowo: 1) miejsce nasadzeri; 2) liczbg drzew
lub wielkoSt powierzchni krzewdw; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cnt
lub minimalny wiek krzew6w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub krzew6w; 5) termin
v,ykonania nasadzeri; 6) termin zlohenia informacji o wykonaniu nasadzeli", zezwolenie na
ich usunigcie zostato uzalehnione od spelnienia warunk6w, okreslonych w punkcie 2 sentencji
decyzjr, w terminie okreSlonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu
zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony le?y, by zakupiony
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mateial nasadzeniowy byt jak najlepszej jako5ci oraz zostal objgty pracami pielggnacyjnymi
gwarantuj 4cymi utrzymanie wegetacj i.

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrEbie drzew
wnioskowanych do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.
1 ustawy z dnta 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wla.iciwy do wydania
zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin
w zakresie wystgpowania w ich obrgbie gatunk6w chronionych".

Bior4c powy2sze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

Fouczenie:
ll. W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr I sentencji decyzji, wobec kt6rych przewidziano
', zast4pienie ich nowymi drzewami w punkcie 2 sentencji zezwolenia, a posadzone drzewa nie
, zachowaj4 zywotno6ci po 3 latach od dnia uplywr"r terminn wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencji

decyzjilub przed uplywem tego terminu, zprzyazyn zalehnych od posiadacza nieruchorno5ci, nalozony
zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzef't zastgpczych. W przypadku
niewyl<onania nasadzei zastgpczych zgodnie z zezwoleniern, bgd4 mialy zastosowanie pizepisy
o postgpowaniu egzekucyjnyln w adrninistracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.

2. Usunigcie drzew poza tenninetn okre5lonym w punkcie 3 ppkt a sentencji decyzji potral<towane
, zostanie jako delikt administracyjny, o l<t6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegaj4c;, na

usunigciu drzew bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawg do wymierzenia adninistracyjnej
Dqnt plenlgzneJ
w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usunigcie drzew.

3. Niniejsza decyzla wygasa w przypadku nieusunigcia drzew w tenninie okreSlonyrn w pkt 3 ppkt a

4. 
sentencji decyzji

5. ZobowiEzanie strony w punkcie 4 sentencji decyili do powiadornienia Wydziatu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w Depaftamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta l,odzi o dokonaniu nowycl-r
nasadzefl ma na celu umozliwienie stwierdzenia, 2e strona wypelnita warunel< okreSlony w punkcie 2
sentencji decyzji.

6. Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew nie zwalnia z obowiqzkl i odpowiedzialnoSci karnej za
nieprzestrzeganie zakazow i ograniczeri wynikaj4cych z przeptsow og61nych, dotycz4cych ochrony
ptzyrody i ochrony zwierzqt, tv szczegolnolci zakazu niszczenia gniazd i schronieri zwierz4t objgtych
ochron4 prawnq oraz humanitarnego traktowania zwierzqL dzikich.

7. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w N'odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnicfwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi, dzialajqcego
z upowa2nienia Prezydenta Miasta tr odzi, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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Zalaczniki:
1. Mapa zprzyblilon4lokalizacj1 drzew do usunigcia.

Otrzymuie:
1, Zarzyd Zieleni Miejskiej w N,odzi

94- 303 N,od2, d.l(onstantynowska 8/10
2. ala
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