
PRE ZYDENT MIAST A N,ODZI

znak: DSS-OsR-I.6 1 3 1 . 560.20 1 8.EG L5d2. dnia 06.08.2018 r.

DE.CYZJA NR ZZI685118
Dzialaj4c na podstawie art. 104 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
adnrinistracyjnego fiednolity tekst: Dz. IJ. z 2017 r. poz.I257 , z 2018 r. poz. l[g, AiO - 6alej
jako: Kpa) , w zwi}zku z arl.83 ust. 1 pkt 1, art. 83 ust. 3, aft, 83a ust. 1, )a, 4 i 6, art, g3 c ust.
I,3 i4,otazatt.86 ust. 1 pkt 5 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody fiednolity
tekst:Dz.u.z20r8r.poz.\42,\0,650-dalejjakouoop.),wzwiqzkuzglig4pkt2'uch,oraty
Rady Miejskiej w tr'odzi Nr XLVII l975ll2 z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie utworz,enia
jednostki budzetowej o nazwie ,,Zarzqd Zielem Miejskiej" w Lodzi i nadania jej statutu
(Dz. Utz. Woj. Lodzkiego z dnia 14 wrzesnia 2012 r. Poz. 2536) - po rozpatrzeniu wnissku
ZarzEdu Zieleni Miejskiej w Lodzi z s. przy ul. Konstantynowskiej 8/10 (znak:
zzM.w zM.zT . 5 0 1 .24.20 18. WS ).

orzekai

1. Zezwoli( Zarzqdowi Zielem Miejskiej w Lodzi, na usunigcie I sztuki drzewa
wymienionego w Tabeli nr 1 pn. Wykaz drzew do usunigcia, znajdujqcego sig na terenie
pasa drogowego ul. Brzezirhskiej na wys. nr 64a (dz. nr r117, obrgb w-9), bez pobrania
oplaty ztego tytulu.

Tabela 1. Wykaz dn az orzew do usunl

L.p.
Nr

lllwent. Gatuuek

Obu,6d pnia
na

lv,vsokodci
l3Ocnr

Przvcz\rna Ltsun i gcia drzewa

l Robinia akacjowa t42

Pieri drzewa znacznie uszl<odzony pcr

odlamaniu jednego duzego l<onara; drer,vno
odslonigte, spgkane, pr6chniej4ce; kolizja

korony z liniE energetyczlr4, stanowi
zagr o2eni e bezpieczeristwa ru ch u

drogowego

Usytuowanie drzewa objgtego zezwoleniem okreslone zostalo w Zalqczniku nr 1 do dec.yzji,
stanowi4cym mapg z naniesion4 orientacyj nqTokahzacj4 drzewa do usunigcia.

2. Uzaleini(. wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 od
zastqprema go sadzonk4 innego drzewa, jak w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Wvka dzefit
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'L na,sa zs

Lp. Gatunek Ilo5d nasadzeri
Parametrry nasadzefi (obrr'6d

pnia drzen'a w cm, na wvsokoSci
100 cm)

1 Drzewo ozdobne liSciaste I Powyzej 12 crn



Nowe nasadzenie nale?y wykona6 na terenie bgd4cym w zasobach Miasta pozostaj4cym
w administrowaniu Zarz4dtZieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozwoj
nowej sadzonki. Planowane miejsce nasadzenia nie moZe kolidowad z istniej4c4
i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3. Ustalid nastgpuj4ce, kofcowe i nieprzekraczalne terminy rcahzacjt zezwolenra:
a) termin usunigcia drzewa wymienionego w punkcie 1 - do kor[ca czerwc 2019 r.;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastgpczego (posadzenia drzewa), o kt6rym mowa

w punkcie 2 sentencji - do korica 2019 r.,
Zmrana terminu usunigcia drzewamohe nast4pi6 jedynie na wniosek Strony w decyzji -

zezwoleniu zmieniaj4cym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmranQ, przed
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3apowyhei.

4. Zobowi4za( Zarzqd Zielorri Miejskiej w tr-odzi, do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi
o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 7 dni od
daty jego wykonania.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Deparlamencie Spraw Spolecznych
w UMtr wplyn4l wniosek Zarzydu Zieleni Miejskiej, w sprawie -vqvraLenra zgody na usunigcie
1 sztuki drzewaz terenu dzialki o ff ew. lllT w obrgbie W-9 stanowi1cej czg(:(, pasa drogowego
ul. Brzezihskiej na wys. ff 64a w tr odzi. Jako przyczyng usunigcia wskazano, 2e drzewo
posiada duzy ubytek po oderwanym konarze oraz koliduje z sieci4 napowietrzn4. Do wniosku
dol4czono map g z lokalizacj q dr zew a do usuni gcia.

Podstawg materialnoprawn4 rczpatrzeniaprzedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy zawarte w
ro',zdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawaftajestzasada,2e usunigcie
dr:zew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moZe nast4pi6 po uzyskanruzezwolenia wydanego
na wniosek: posiadacza nieruchomoici za zgodq wlaiciciela nieruchomoici, wlaiciciela
urzqdzefi, o ktdrych mowa w art. 49 S I ustawy z dnia 23 lcwietnia 1964r - Kodeks qnvilny
(tekst jednolity: Dz. U. z 20tr8 r. poz. 1025) - jezeli drzewo, bqdi lvzew zagraLajq tym

urzqdzeniom. Zgodawlaicicielanieruchomolci, o kt6rej mowaw ust. I pkt I nie jestwymagana
w przypadku wniosku zlo2onego przez 1) sp1ldzielnig mieszkaniowq, 2) wsp6lnotg
mieszkaniowq, 3) zarzqdcA nieruchomoici bgdqcej wlasnolciq Skarbu Paitstwa. Przy czym

Sp1tdzielnia mieszkaniowa informuje w spos1b zwyczajowo przyjgty czlonk1w spdldzielni,
wlaicicieli budynk6w zamiarzq zlo1enia wniosku o wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa
wltznaczajqc co najmniej 3O-dhiowy termin na zglaszanie uwag. Dalej w myil art. B3a ust.l
uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje
w pierwszej instancji w6jt, burlnistrz albo prezydent miasta w formie decyzji administracyjnej,
a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub lvzewu z terenu nieruchomoici wpisanej do
rejestru zabytk6w wojew1dzki konserwator zabytkdw. Ponadto, zgoda wlaSciciela
nieruchomoici, o ktdrei mowa yt art. 83 ust. 1 pkt I uoop. , nie jest wymagqnq takze w przypadku
wniosku zlohonego przez uLytkotvnika wieczystego lub posiadacza nieruchomoici o

nieuregulowqnym stanie prawhym, niebgdqcych podmiotem, o kt1rym mowaw ust. 2

W przedmiotowej sprawie wniosek zLoLyL posiadacz nieruchomoSci, a dzialka me
nale?y do katalogu nieruchomoSci wpisanych do rejestru zabytkow.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolentana usuniEcie drzew,lub krzew6w, kt6re winno zawrcra(,: imig, nanuisko, adres, lub
siedzibg wnioskodawcy, olwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania nieruchomoiciq
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albo oiwiadczenie o posiadanym prawie wlasnofci urzqdzen, o ktdrych mowa w art. 495 I
Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomoici jelli jest wymagana, naailg gatunku
drzewa lub la"zewu, obwdd pnia drzewa mierzony na wysokoici 130 cm, a w przypadku gdy na
tej wysokoici drzewo: a) posiada kilka pni - obwdd kazdego z tych pni, b) nie posiada yttyrainie
wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoirednio poni2ej korony drzewa. Wielkoit
powierzchni, z ktdrej zostanie usunigty lcrzew, miejsce, przyczyng, termin zamierzonego
u.sunigcia drzewa lub lvzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika z celu zwiqzanego z
prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonany przez projektanta
posiadajqcego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania dzialki lub
terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla ktdrej jest on wymagany zgodnie z ustawq z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane - olcreilajqce usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic
nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych istniejqcych lub projektowanych na tej nieruchomoici.
Projekt planu nasadzeri zastgpczych, stanowiqcych kompensacjg przyrodniczq za usuwane
drzewa lub krzewy lub projekt przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku,
mapy bqdi projektu zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjg o irodowiskotvych
uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunkdw realizacji
przedsigwzigcia w zalvesie oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do
gatunk1w chronionych na czynnoici podlegajqce zakazom okreilonymw art. 5l ust. I pkt 1-4
i l0 oraz w art. 52 ust. I pkt 1,3,7,8,12,13,15 jezeli zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlo\onq dokumentacj4, w mySl art. 50 $ 1 ustawy I(pa,
\Wznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzgdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, dokonano weryfikacji przedlozonej
inwentaryzacjt, zweryfikowano dostgpnoS6 miejsc do wykonanianasadzeh zamiennych oraz
okreSlono cechy planowanego do usunigcia drzewa.
W terenie stwierdzon o, 2e pien drzewa j est znacznie uszkodzony po odlamaniu j edneg o duaego
konara (ubytek w pniu znacznych rozmiar6w). Odstonigte drewno jest spgkane i pr6chniej4ce.
Korona drzewa koliduje z Iiniq energelyczn4. Przedmiotowa robinia akacjowa stwarza
zagr ohent e bezpreczenstwa ruchu dro gowe go.

Rozpoznaj4c sprawg i oceniaj4c zasadnoS6 przedlo2onego wniosku, udzielono zezwol.enia
na usunigcie 1 sztuki drzewa, Wszczegolnionego w punkcie 1 sentencji decyzji.

Zasadqjest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniqcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek treSi art. 86 ust. 1 uoop zaldada wyjatki i tak nie nahcza sig oplat za
usunigcie :

1),,drzew lub krzewdw, na ktdrych usunigcie nie jest y)ymagane zezwolenie;
2) (uchylony), 3) (uchylony), 4) drzew lub ltzew6w, kt6re zagrazajq bezpieczenstwu ludzi lub
mienia v, istnieiqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeri, o kt6rych mot4)a
w art. 49 S I Kodeksu cywilnego;5) drzew lub krzew6w, ktdre zagra2ajq bezpieczenstwu ruchu
drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu 2eglugi;6) drzew lub h"zew6w w nuiqzku z
przebudowq dr6g publicznych lub linii kolejowych;7) drzew, kt6rych obw6d pnia mierzon.y na
l,,tysokoici 130 cm nie przelrracza: a) 120 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca
nuyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego, b)80 cm - w przypadku pozostalych gatunk6w drzew w celu przywr6cenia
gt'unt6w nieu2ytkowanych do uiytkowania rolniczego lub do innego uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Iub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; B) krzewu lub krzew6tv,
rosnqcych w skupiskach, pokrywajqcych grunt o powierzchni do 50 m2 w cebt przywr\cenia
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grunt6w nieu2ytkowanych do u2ytkowania innego niZ rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem
terenu, okreilonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;9) drzew lub krzew1w w zwiqzku z zabiegami
pielggnacyjnymi drzew lub krzewdw na terenach zieleni;L}) drzew lub krzew6w, kt6re
obumarly lub nie rokujq szansy na prze2ycie, z przyczyn niezaleznych od posiadacza
nieruchomoici;ll) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokofci 130 cm wynoszqcym
powy2ej 100 cm, nienalezqcych do gatunk1w rodzimych, jeLeli zostanq zastqpione t4)

najbli1szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk1w;12) drzew lub lnzewdw, jeieli
usttnigcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb1w objgtych ochronq gatunkowq lub
ochrony siedlisk przyrodniczych, 13) drzew lub krzewdv, z grobli stawdw rybnych; I4) drzew
lub krzew6w, jezeli usunigcie jest zwiqzane z regulacjq i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych,
wykonl+vaniem i utrzymaniem urzqdzeri wodnych sluzqcych ksztaltowaniu zasob1w wodnych
oraz ochronie przeciwpowodziowej w zalcresie niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych
urzqdzefi; l5) drzew lub lvzewdw usuwanych z terenu poligon|w lub plac|w twiczeri, sluhqcych
obronnoici paristwa.2. W przypadkach, o kt1rych mowa w ust. l, jezeli wydanie zezwolenia na
usunigcie drzev,a lub krzewu zostalo uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo
wykonania nasadzeri zastgpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie
zachowaty Zywotnoici po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w Qm zezwoleniu na
ich przesadzenie lub wykonanie nasadzeri zastgpczych, lub przed uplywem tego okresu, z
przyczyn zaleznych od posiadacza nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na
usunigcie drzewa lub krzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania
nasadzen zastgpczych. Przepisy art. B3c ust. 4 oraz art. B3d ust" 2 i 4 stosuje sig odpowiednio.
W przypadku niewykonania nasadzeri zastgpczych, o kt6rych mowct w ust. 2, zgodnie z
zezwoleniem na usunigcie drzewa lub krzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu
egzekucyj nym w administracj i " .

W przedmiotowej sprawie, drzewo wskazane do usunigcia (w pkt 1 sentencji decyzji)
stanowi zagrolenie dla bezpieczefstwa w ruchu drogowym (drzewo moze sig zlamai lub
przewr6ci(). Wobec powyzszego zezwolenia na jego usunigcie udzielono, bez pobranraoplaty
z tego tytulu, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody cyt.: ,,art. 86 ust. l. Nie nctlicza sig oplat za usunigcie: pkt 5) drzew lub krzew1vt,
kt6re zagrahajq bezpieczeristwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczerishur,r

zeglugi; ".

JednoczeSnie, w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.: ,,art.
83 c ust. 3. Wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu moze byt uzaleinione od
okrellenia przez organ nasadzeri zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art.
83d ust. 2. W przypadku uzaleznienia wydania zenvolenia na usunigcie drzewa lub krzewu od
wykonania nasadzeri zastgpczych, zezwolenie to olve{la dodatkowo: 1) miejsce nasadzeri; 2)

liczbg drzew lub wielkoit powierzchni krzew6w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na
wysokolci 100 cnt lub minimalny wiek lcrzew6w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub krzev,6w,'
5) termin wykonania nasadzefi; 6) termin zlozenia informacji o wykonaniu nasadzeri",
zezwolenie na usunigcie drzewa zostaLo uzalelmone od spelnienia warunk6w, okreSlonych
w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie okreSlonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej
sentencji, w celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony le?y,by
zalcupiony materiat nasadzeniouy byl jak najlepszej jako6ci oraz zostal objgty pracami
piel g gnacyj nymi gwarantuj 4cymi utrzymanie we getacj i.

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzewa
zakwalifikowanego do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c
ust. 1 ustawy z dnta 16 kwietnia2004 r. o ochronie przyrody) c:4.: "Organ wla1ciwy do.
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wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin
w zakresie wystgpowania w ich obrgbie gatunk6w chronionych".

Zgodme z treiciq art. 83a usI. 2a ustawy
uznano za uzgodniony przez Regionalnego
zwiqzku z nieryraLeniem stanowiska przez
proj ektu niniej szego zezwolenia.

Przed przyst4pieniem do usunigcia drzewa
o.zapoznanie sig z informacj4 dodatkow4 w
zawartqw zal4czntkunr 2 do decyzii.

o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, w
RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania

Bior4c powyZsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

o kt6rym mowa w pkt 1 sentencji, proszQ
zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierzql,

1
l.

aJ.

2.

Pouczenie:

W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr 1 sentencji decyzji, wobec kt6rego
przewrdziano zastqpienie go innym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenia, a
posadzone drzewo nie zachowalo |ywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu
wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z
przyczyn zaleLnych od posiadacza nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownie w drodze
decyzit obowi4zek wykonania nasadzenia zastEpczego. W przypadku niewykonania
nasadzenia zastgpczego zgodnie z zezwoleniem, bgd4 miatry zastosowanie przepisy o
postgpowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.

Usunigcie drzewa poza tenninem okreslonym w punkcie 3 ppkt a sentencji decyzjl
potraktowane zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w aft. 88 ust. 1 pkt 1

uoop, polegaj4cy na usunigciu drzewa bezvurymaganego zezwolenia. stanowi4cy podstawg
do wymierzenra administracyjnej kary pienigznej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za
usunigcie drzew.

Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzewa w terminie okreslonym
w pkt 3 ppkt a sentencji decyzji.

T.obowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzjr do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Deparlamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi
o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umo2liwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzjr.

Uzyskanie zezwolenra na usunigcie drzew nie zwalnra z obowr4zku i odpowiedzialnoSci
karnej za nreprzestrzeganie zakazow i ogranrczeri wynikaj4cych z przepis6w og61nych,
dotyczqcych ochrony przyrody i ochrony zwierzq| w szczegolnoSci zakazu mszczenia
gniazd i schronief zwierzqt objgtych ochron4 pra.wn4 oraz humanitarnego traktowania
zwterzqt dzikich.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w N-odzi, wniesione za po5rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi,
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dzialaj4cego z upowaZnienih Prezydenta Miasta tr odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Zalacznikr:
I . M ap a z pr zyblihon4 lokalizacj 4 dr zew a do u suni gcia.

2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i ochrony

iMiejskiej wtr odzi
ul. Konstantynowska 8/1 0

2. ala

zwierz4t
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