
PREZYDENT MIAST A N,ODZI
znak: DSS-OsR-tt.O t : I .624.2018.MSZ +,6d2, dnia 09.08.2018 r.

DECYZJ A NR Z;Z I695118

Dziatai4c na podstawie afi. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego t.j. w Dz. rJ. z 20r't r. poz. 7257, z 2o1g r. poz. r49, 650
zwanego dalej w skr6cie Kpa oraz art. 83 ust. 1, art, ll3a ust. 1, 2a,4 r 6 arl. 83c ust. 1, 3 i 4,
art' 83d ust' 1,2 i4, art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody t'j' w Dz. IJ. z 2018 r. poz. 142, 10,65i0, zwanej dalej w skr6cie uoop - po
rozpattzeniu wniosku Zarz|du Zieleni Miejskiej w Lodzi zls przy ul. Konstantynowskiej 8/10
(pismo znak: ZZM.WZM.ZT "506.3 I .20 I 8,pS)

Orzeka

1. Zerwoli(, Zarz4dowi Zieleni Miejskiej w tr odzi na usuniqcie 2 sztuk drzew , rosn4cych na
terenie pasa drogowego ul. Dowborczyk6w n4 wysokosci 17119 oraz nr 18 na dzialce
ewidencyjnej nr 46415 w obrgbie 5-6 w tr odzi, wynienionych w Tabeli nr 1. Wykaz drzew
do usunigcra,bez pobrania oplaty ztego tltulu.

TabeI

Lokalizacia drzew objgtych zezwoleniem okreslona zostala w zal1czniku nr I do decyzji,
stanowi4cym fragment mapy ewidencji grunt6w obejmuj4cy teren ww. nieruchornoSci.

2. UzaleLni(. wydanie zezwolenia na usunigcie drzevr wymienionych w pkt 1 od zast4pienia
ich nasadzeniami zamiennymi w iloSci 2 szt. drzew', wlrnienionych w tabeli nr 2, naterenie
pasa drogowego ul. Dowborczyk6w w Lodzi;

Tabela 2 - Wvkaz nasadzeri zamienna nvch

L.p. Gatunek
IloSd

nasadzeri
lszt. I

Parametry nasadzef:
Obw6d pnia /w cm/ na

wysoko$ci 100 cm
DRZEI|/A

I

Drzewa liSciaste jarz4b pospolity lub szwedzki,
9169 dwuszyjkowy, klon zwyczalny, grab, robinirL

akacjowa, wi4z, buk, d4b, olcha, wierzba lub
brzoza

2 szL powy:Zej 12 cm
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aDela nr w drzew do usuni

Nr inw.
drzewa Gatunek

Obw6d pnia
na wysokoSci
130cm lcml

Przyczyna

I Klon
srebrzysty

91 (we wniosku
podano 89 cm)

Znaczna czgri6 korony zostala zlamana. Na poboczlticy pnia
widoczne Zero,,'riska owad6w, ubytek kominowy, liczne
pgknigcia pniaoraz ubytki korowiny. W chwili obecn.ej
drzewo stanolvi zagrolenie dlabezpieczefistwa ludzi i

mienia oraz ruchu drogowego.

2
Klon

srebrzysty
t29

Drzewo w zlym stanie fitosanitarnym na pobocznicy pnia
widoczne po,vierzchniowe pr6chniej4ce ubytki pnia

o dlugolici ok. 1 m, korona drzewa silnie zredukowana-
asymetryczna. W chwili obecnej drzewo stanowi zagroilenie

dlabezpieczefstwa ludzi i mienia oraz rucl.ru drosoweso.



3. Ustalid nastgpuj4ce, kofrcowe ternfny realizacjt zezwolenta'.
1. usunigcie drzew wymienionyoh w punkcie nr 1 moZe nast4pic w terminie do kofca

lipca 2019 r.;
2. wprowadzenie nasadzen zastgltczych, o kt6rych mowa w punkcie nr 2 powinno nast4pii

w terminie do korica listopad:r 2019 r.l

4. Zobowi4za(. Zarz4d Zielent Miejskiej w tr odzi do poinformowania wydaj4cego zezwolenie
o wykonaniu nasadzen zastgpczych, o kt6rym mowa w punkcie 2 sentencji w terminie do
14 dni od daty ich wykonania.

Uzasadnienie
Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych

Urzgdu Miasta tr-odzi wptryn4tr wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr odzi o wydanie
zezwolema na usuniqcie 2 szt. drzew, rosn4cych w pasie drogowym ul, Dowborczyk6w
w t odzi. W uzasadnieniu podano, 2e 'lrzewa s4 w ztrym stanie fitosanitarnym, posiadaj4 ubyki,
pgkniEcia oraz wypr6chnienia pni, a drzewo nr 2 posiada zredukowan4 korong. Do wniosku
dol4czono szkic mapy zprzybhAon4lokalizacj4 ww. drzew.

PodstawE materialnoprawnq rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawarle w r<>zdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawartajest zasada,
2e usunigcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomo5ci moze nast4pi6 po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosel<: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomo$ci, wlaSciciela urzqdzeh, o ktorychmowaw art.49 $ 1 ustawy zdnia 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity w Dz. U. 2018 poz. 1025.) - je2eli drzewo, bqd?Wzew
zagraZaj4 tym wzEdzeniom. 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 fotmie decyzji administracyjnej, a w przpadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomo6ci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojewodzki konserwator
zabytk6w.

. W arlykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolema na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re winno zawtetac'. imiq, nazwisko, adres, lub
siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania nieruchomoSci4
albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urz4dzeh, o kt6rych mowa w art. 49S 1

Kodeksu cpvilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana, nazwg gatunku
drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzerva mierzony na wysokoSci 130 cm, a w przypadku gdy na
tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kaZdego z tych pni, b) nie posiada
wyru2nie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony drzewa. WielkoSc
powierzchnr, z kt6rej zostanie usunigty ktzew, miejsce, przyezyn% termin zamierzonego
usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika z celu zwr4zanego
zprowadzemem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonany przez projektanta
posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania dzialki lub
terenu w przypadku realizacji inwestl,cji, dla ktorej jest on wymagany zgodnie z ustaw4 z dnia
7 hpca 1994r, - Prawo budowlane - okeSlaj4ce usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic
nieruchomo6ci i obiekt6w budowlanych istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci.
Projekt plarru nasadzefi zastqpczych, stanowi4cych kompensacjg przyrodnrczat za usuwane
drzewa lub krzewy lub projekt przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku,
mapy bqdL projektu zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacji
przedsigwziqcia w zakresie oddzialyrvania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do
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gatunk6w chronionychnaczyrnoSci podlegajqcezaka:,zom okreslonym w art.5l ust, l pkt 1-4
i I0 oraz w aft. 52 ust. 1 pkt 1 ,3,7,8,72,13,15 jeZeli zostalo wydane.

Po npoznaniu sig ze zlohonq dokumentacj4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedlohonym wniosku, wobec czego w mySl arl, 50 $ 1 ustawy Kpa
wyznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzgdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, zweryfikowano dostgpnoSi miejsc do
nasadzeh zamiennych oruz okreSlono cechy usuwanych drzew - ich wartoSci przyrodnicze,
w tym tozmrar drzew, funkcjg jak4 petni4 w ekosystemie, wartoSci kulturowe, walorv
kraj obrazowe i lokaliZacj g.

W terenie stwierdzono, 2e korona drzewa o nr inwentaryzacyjnym I w znacznej czgsci
zostaNa zlamana. Z kolei na pobocznicy pnia widoczne s4 zerowiska owad6w, ubytek
kominowy otazhczne pgknigcia pnia. Natomiast drzewo o nr inwentaryzacyjnym 2 jest w ztym
stanie fitosanitarnyn, a na pobocznicy pnia widoczne s4 powierzchniowe pr6chniej4ce ubyki
pnia odlugoSci ok. 1 m. Ponadto korona drzewajerst silnie zredukowana i asymetryczna.
W chwili obecnej drzewo stanowi4 zagroZenie dla bezpieczeflstwa ludzi i mienia oraz ruchu
drogowego' Rozpoznaj4c sprawE i oceniaj Ec zasadn<rSi przedlozonego wniosku, udzielono
zezwolema na usunigcie 2 szt. drzew wyszczeg6lnionych w punkcie 1 sentencji decyzji.
Podczas oglgdzin dokonano korekty wielko6ci obvrod6w pni drzew wnioskowanych do
usunigcia.

Zasad4 jest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigci e drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobtera organ wlaSciwy do wydania, zezwolenia na usunigcie drzew lub
krzew6w' Jakkolwiek tresc art. 86 ust. 1 uoop zaklada wyjatki i tak nie nalicza siq oplat za
usunigcie: ,,1) drzew lub krzewow, na kt1rych usunigcie nie jest wymagane zezwolenie;
2) uchylony| 3) drzew lub lcrzewfw, jezeli usunigcie jest zwiqzane z odnowq t pietggnaciq drzew
rosnqcych na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytkdw; 4) dizew lub lcizew;w,
kt6re zagra2ajq bezpieczeristwu ludzi lub mienia w i.rtniejqcych obiektach budowlanych lub
funkcjonowaniu urzqdzen, o kt1rych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego; 5) drzew lub
krzewdw, kt6re zdgrazajq bezpieczensfwu ruchu drogowego tub iolejowego albo
bezpieczeristwu zeglugi, 6) drzew lub krzew|w w zwiq.zku z przebudowq dr6g pubticznych lub
linii kolejowch; 7) drzew, ktorych obw6d pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie przekracza;
a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akaciowej oraz platanu Jilonolistnego, b) B0 cm -- w przypadku
pozostalych gatunk1w drzew - w celu pr4nur6cenia grunt|w nieuzytkowanych do uzytkiwania
rolniczego lub do innego uiytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenl,t, olcreilonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne,go lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu; 8) lcrzewu lub krzew|w tosnec)tch w skupiskach, pokrywajqcyc-h
grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrdcenia gruntdw nieu2ytkowanych d.o uiytkiwania
innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okrellonym w miejs,cowym p:lanie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o wari:,mkach zabudowy i zagospodarowania
terenu| 9) drzew lub krzew1w w nviqzku z zabiegami,pielggnacyjnymi drzew lub krzew6w na
terenach zieleni; 10) drzew lub lcrzewfw, kt6re obumarly lub nie rokujq szanq) na przezycie,
z przyczyn niezaleZnych od posiadacza nieruchomoici; t I) topoli o obwodzie pnia mierzonym
na wysokoici 130 cm wynoszqcym powyzej 100 cm, nienalezqcych^do gatuik|w rodzimych,
jeieli zostanq zastqpione w naibli2szym sezonie wegtztacyjnym drzewami innltch gatuniow;
l2) drzew lub krzewdw, jezeli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb6w
obigtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych, t 3) drzew lub krzew6w
z grobli staw6w rybnych; 14) drzew lub krzew6w, jeze:li usunigcie jest zwiqzane z regulacjq
i utrzymaniem koryt ciekdw naturalnych, wykonlnuaniem i utrzymaniem urzqdzrri *oAnyri
sluzqcych ksztaltowaniu zqsobdw wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie
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niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzeri; 15) drzew lub krzewow usuwanych
z te"renu poligondw lub plac1w 1wiczeri, sluzqcych obronnoici panstwa. 2. W przypadkach,
okt1rych mowa w ust. I, jezeli wydonie zezwolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu zostalo
uzaleZnione od przesadzenia tego drzewa lub lrrzewu albo wykonania nasadzeri zastgpczych,
a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowaly 2yuotnoici po 3 latach od dnia
uplywu terminu wskazanego w tym itezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie nasadzeri
zastgpczych, lub przed up$nvem tego olcresu, z przyczyn zale2nych od posiadacza
nieruchomoici, organ wlalciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu
nalrlada ponownie w drodze decyzji c,bowiqzek wykonania nasadzen zastgpczych. Przepisy art.
83c ust, 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio. 3. W przypadku niewykonania
nasadzeit za,stgpczych, o kt1rych //towo. w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunigcie drzewa lub
lcrzewu, stosuje sig przepisy o postgpotuaniu egzekucyjnym w administatit".

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyj4tkiem zwr4zanym z zaistnieniem,
dwoch przeslanek po pierwsze, drzewa wskazane do usuniqcia stanowi4 zagroaen\e
bezpteczenstwa os6b i mienia w istrriej4cych obiektach budowlanych, a po drugie stanowi4
zagrolenie bezpieczettstwa ruchu drogowego. Wobec powyzszego zezwolenia na usunigcie
ww. drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tltulu, zgodnie z art. 86 ust. I pkt 4 i 5

ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyt.: ,,art. 86 ust. l. Nie nalicza sig oplat
za usunigcie: pkt 4) drzew lub lcrzewdw, ktdre zagrazajq bezpieczenstwu ludzi lub mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o kt1rych mowa w art. 49

$1 'Kodelrsu cywilnego; pkt 5) drzew lub krzewow, kt6re zagra2ajq bezpieczeitstwu ruchu
dr o gow e go I ub ko I ej ow e go alb o b ezpt' e cze ris tw a 2 e glugi. "

JednoczeSnie, bior4c pod uvragg zapis w art. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy
o ochronie przyrody, ct4.i ,,qrt. 83 c ust. 3. Wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub lvzewu
mo2e byt uzale2nione od okreilenia przez organ nasadzeri zastgpczych lub przesadzenia tego
drzewa lub lcrzewu. Art. 83d ust. 2. 14'przypadku uzale2nienia wydania zenvolenia na usunigcie
drzewa lub lvzewu od wykonania nasadzen zastgpczych, zezwolenie to olcreilq dodqtkowo:
1) miejsce nasadzen; 2) liczbg drzew lub wielkolt powierzchni lrrzewdw; 3) minimalny obw6d
pnia drzewa na wysokofci 100 cm lult minimalny wiek lvzewdw; 4) gatunek lub odmiang drzew
lub krzewow; 5) termin wykonania nasadzen; 6) termin zlo1enia informacji o wykonaniu
nasadzen", zezwolenie na usunigcie lZ szt. drzew zostalo uzaleLnione od spelnienia warunk6w,
okreSlonych w punkcie 2 sentencjr de,oyzjt, w terminie okreSlonym w punkcie 3 w podpunkcie 2
jej sentencji, w celu zrekompensowania ubyku w ekosystemie miasta. W interesie Strony lezy,
by zakupiony material nasadzeniowy byl jak najlepszej jakoSci oraz zostal objgty pracami
pielggnacyj nymi gwarantuj 4cymi utrzymanie wegetacj i.

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzew
wnioskowanych do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust. 1

ustawy z dria 16 kwietnia2004 r. o ochronie przyrody) c54.: "Organ wlaiciwy do wydania
zezwolenia na usunigcie drzewa ,tub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin
w zalcresie wystgpowania w ich obrgbie gatunk6w chronionych".

Bior4c ponizsze pod uwagg orzeczonojak w sentencji.

Przed przyst4pieniem do usunigcia drzew objgtych niniejszym zezwoleniem, prosimy
o zapoznanie sig z informacj4 dodatkow4 w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwterz4t,
zawartqw zalqcznikunr 2 do decyzji.

Zgodnie z treSci4 art. 83a ust. 2a i 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej
decyzji uznano za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
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w tr-odzi, w zwi4zku z nie wyraZeniem stanowiska lrrzez RDOS w terminie 30 dni od dnia
otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Pouczenie:
1. W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie ff | decyzji, wobec kt6rych przewrdziano

zast4pienie ich innymi drzewami w punkcie 2 zezwolenia, a posadzone drzewa nie zachowaly
zywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 3 d,ecyzji lub przei
uplywem tego terrninu, zprzyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomo6ci, nalo1ony zostanie
ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzefi zastgpczych. W przypadku
niewykonania nasadzef zastgpczych zgodnie zzezwc,leniem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy
o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji. podstawa art, g6 ust, 2 i 3 uoop.

2. Usunigcib dtzew poza tetminem okreSlonym w punkcier 3 ppkt 1 zezwolenia potraktowane zostanie
jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. BB ust. 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy na usunigciu
drzew bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podsr.awg do wymierzenia administracyjnej kary
pienigZnej w wysokoSci dwukrotnej optaty za usunigcie drzew.

3. Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nie usunigcia drzew w terrninie okreSlonym w pkt 3 ppkt 1
jej ww. decyzji.

4. Zobowiqzanie strony w punkcie 4 decyzji do powia,Jomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i
Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi odokonaniu nowych
nasadzert ma na celu umozliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila warunek okreslony w punkcie
2 decyzji.

5' Uzyskanie zezvvolenia na usunigcie drzew nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnosci karnej za
nieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczeri wynikaj Ecych,z przepis6w og6lnych, dotycz4cych ochrony
ptzyrody i ochrony zwierz4t, w szczegolno6ci zaka;,,u niszczenta gniazd i schronieri zwierz[t
obj gtych ochron 4 prawn4 oraz h um an i tarn e go traktowan i a zwierz4t dzi li ch,

6. Od niniejszej decyzji prrysluguje stronom odvyolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczeg.o _w \'odzi, wniesione z poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Sprarw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi,
dzialaj4cego z upowaZnienia Prerydenta Miasta N,odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Zzlaczniki:
1. Szkic mapy zlokalizacj4 drzew do usunigcia.
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierz4.
Otrzvmuia:
l. ZarzEd Zieleni Miej skiej

94-303 tr odL, u\. Konstantynowska g/l 0
2. ala
Zwolniono z oplatv skarbowei:
Podstawa:ustawdzdnial6listopada2006r,ooplacieskarbowej(tekstjednolityrvDz.U. z20lgpoz,
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