
PREZYDENT MIAST A \.ODZI
znak: DSS-OSR-II.6 1 3 1.573.20 I 8.AJ L6d2, dnia 07.08.2018 r,

DECYZJA NR ZZ1688118

Dzialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia \4 czerwca 1960 r, - Kodeks
postppowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz.ll. z 2017 po:t. 1257, z 2018 r, poz.
149,650) zwanego dalej wskr6cie Kpaorazart.83 ust. 1, art.83aust. 1,2a,4i6 art.83cust.
1, 3 i 4, art.83d ust. 7,2 i 4, art.86 ust. 1 pkt 4,5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. tJ, z 2018 poz. I42 ze zmiemami) , zwanej dalej w
skr6cie uoop - po rozpatrzeniu wniosku Zarzqdu Zieleni Miejskiej w N,odzi zls przy ul.
Konstantynowskiej 8/ 1 0 (pism o znak: ZZM.W ZM,ZT . 5 0 I . 57 .20 Ig. B W)

orzeka

1. Zerwoli( Zarzqdowi Zieleni Miejskiej w tr odzi na usuniEcie 1 szt. drzewa, rosnecego na
terenie pasa drogowego ul. Zgierskiej przy posesji nr 267 (dzialka ewidencyjnanr ll33 r
l/34 w obrgbie B-8) w Lodzi, wymienionego w Tabeli nr 1. Wykaz drzewado usunipcia,
bez pobrania oplaty ztego tytulu.

Tabela

Lokalizacj a drzewa obj Etego zezw oleniem okreslona
stanowi4cym szkic mapy.

zostala w zalqc:zniku do decyzji,

2, UzaleLni( wydanie zezwolenia na usunigcie drzewawymienionego w pkt 1 od zast4pienia
go nasadzeniem zamiennym w ilo6ci I szt. drzewa, wymienionego w tabeli nr 2.

TabelaDela nr Wykaz nasadzeli

L.p. Gatunek
IloSd

nasadzefi
szt.

I'arametry nasadzefi:
Obw6d pnia /w cm/ rra

wysokoSci 100 crn

1

Drzewa iglaste: sosna czarna,

" Swierk pospolity, serbski lub klujqcy,
j odla kalifornij ska, Drzewa liSciaste : j arzqb

pospolity lub szwedzki, wiSnia ozdobna, 9169
dwuszyjkowy, klon zwyczajny, grab, robinia

akacjowa,wie,lipa, buk, dab lub brzoza

1 szt. ponad 15 cm

Nowe nasadzenie
w \,odzi lub na terenach
Zarz4du Zieleni Miej skiej

nale?y wykonac na terenie pasa drogowego
bpdqcych w zasobach Miasta pozostaj4cych w
w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy ro:zw6j

ul. Zgierskiej
administrowaniu
nowej sadzonki.
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a nr w z drzew do usun

Lp. Gatunek Obw6d pnia
drzewa lcml P rzy c'zy na u sun ipcia d rzew

I Klon jawor 87+82+\14

Drzewo wyrasta spod budynku nrieszkalnego, stanowi4c
zagroZenie dla stanu technicznego obiektu. ponadto posiada

przy podstawie V-ksztaltne rozwidlenie z widocznym
pr6chniej4cym ubytek na jednym z pni. Koron a drzewa koliduje

z elewacjqoraz dachem budynku, W chwili obecnej drzewo
stwarza zagrolenie bezpieczehstwa ludzi, mienia oraz ruchu

drogowego,



Planowane miejsce nasadzef nie moie kolidowad z istniejqc4 i planowan4 infrastruktur4
techniczn4.

3. Ustalid nastqpuj4ce, kofcowe terminy realizacji zezwolenia'.
o usuniQcie drzewa wymienionego w punkcie nr 1 sentencji moZe nastqlii

w terminie do korica czerwca 2019 r.;
. wprowadzenie nasadzenia zamiennego, o kt6rych mowa w punkcie nr 2 sentencji

powinno nast4pi6 w terminie do kohca grudnia 2019 r.:

4. Zobowi4za(. Zaruqd Zielem Miejskiej w Lodzi do poinformowania wydaj4cego
zezwolenie o wykonaniu nasadzen zastppczych, o ktorym mowa w punkcie 2 sentencji
w terminie do l4 dni od daty.jego wykonania

Uzasadnienie
Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spotrecznych

UrzEdu Miasta Lodzi wplyn4l wniosek Zaruqdu Zieleni Miejskiej w Lodzi o wydanie
zezwolenia na usunigcie I szt. drzewa, rosnqcego na terenie pasa drogowego ul. Zgierskiej
przy posesjr nr 26'/ (dzialka ewidencyjna nr Il33 i ll34 w obrqbie B-8) w tr odzi.
W uzasadnieniu podano, ze klon jawor posiada pr6chniejqcy ubytek pnia oraz ze wrasta
w budynek.

Podstawq materialnoprawnq rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowiq przepisy
zawarrew rozdziale 4.ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawartajestzasada,
ze usuniqcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomo6ci moze nastqpii po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzen, o ktorych mowa w aft. 49 $ i ustawy zdnia23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z po2n. zm.) - jezeli
drzewo, bqd?Wzew zagralajqtymurzqdzeniom. 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 formie decyzjr administracyjnej, a w przypadku gdy
zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej, do rejestru zabytkow
- woj ew6dzki konserwator zabytkow.

W przedmiotowej sprawie wniosek zlotyt wladaj4cy ww. nieruchomoSci4. Dzialka nie
naleLy do katalogu nieruchomoSci wpisanych do rejestru zabytkow.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenta na usuniqcie drzew lub krzew6w, kt6re winno zawrerac'. imiq, nazwisko, adres,
lub siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnyrn wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzeh, o kt6rych mowa
w art, 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodq wla6ciciela nieruchomoSci jeSli jest wymag ana, nazwe
gatunku drzewa lub krzewu, obwod pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cffi,
aw przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kaZdego ztychpni,
b) nie posiada .vqvralnie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony
drzewa. WielkoSc powierzchni, rz kt6rej zostanie usuniEty krzew, miejsce, przyczyne, termin
zamrerzonego usuniqcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniqcie wynika z celu
zwiqzanego z prowadzeniem dzialalno6ci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany przez
projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania
dzialki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie
z ustawq z dnia 7 hpca I994r, - Prawo budowlane - okre3lajqce usytuowanie drzewa
w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych istniejqcych lub
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projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzeri zastEpczych, stanowi4cych
kompensacjQ Plzyrodnrczqza usuwane drzewa lub krzewy lub projekt przesadzen ja drzewa
lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqd2 projektu zagospodarowania
nieruchomoSci. Decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie
uzgodnienia warunk6w reahzacji przedsigwziEcia w zakresie oddzialywania na obszar Natura
2000, zezwolehie w stosunku do gatunk6w chronionych na czynnoSci podlegaj4ce zakazom
okreSlonymwaft.51 ust. l pkt 1-4 iT0orazwart,52ust. I pkt 1,3,7,8,12,13,i5 jezelizostalo
wydane.

Po zappznaniu siq ze zlozonq w mysl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
wyznaczono oglgdziny w terenie celem ia czynnoSci urzEdowych. W trakcie
trwajqcych na gruncie oglqdzin ustalono zweryfikowano dostEpno$i miejsc do
nasadzef zamipnnych oraz okreSlono cechy usuwanych drzew - ich warto6i przyrodnicz4
w tym rozmiar drzew, funkcjE jak4 pelni4 w ekosystemie, wartoSc kulturow4 walory
kraj obrazowe i lokalizacj E.

W terenie stwierdzono, ze klon jawor wyrasta spod budynku rnieszkalnego, korzenie
drzewa stanbwi4 zagrolenie dla stanu technicznego obiektu, Ponadto korona drziwakoliduje
z elewacjq oraz dachem budynku. Klon posiada przy podstawie V-ksztaltne rozwidlenie
z widocznym prochniej4cym ubytkiem na jednym z pni. Drzewo w chwili obecnej stanowi
zagtolenie bezpieczehstwa ludzi, mienia w istniej4cych obiektach budowlanych oiaz ruchu
drogowego. Rqzpoznaj4c sprawq i oceniaj4c zasadnoSi przedloaoneg;o wniosku, udzielono
zezwolema na usuniqcie I szt. drzewa wyszczegolnionego w punkcie 1 sentencj i decyzji,

Zasadq jest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniEcie drzew lub
krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezl.woleniana usuniqcie drzew
lub krzew6w. Jpkkolwiek treS6 arl. 86 ust. I uoop zaklad,awyjqtki i tak nie naliczasip oplat za
usunipcie: ,,1) drzew lub lcrzewdw, na kt1rych usuniqcie nie jest wymagane zezwolenie;
2) drzew lub lcrzew1w, na kt\rych usuniqcie osoba fizyczna uzyskall:a zezwolenie na cele
nienviqzane z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej; 3) drzew lub krzew6w, jezeli
usuniqcie iest i,wiqzane z odnowq i pielqgnacjq drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici
wpisanei do reJ,estru zabytkdw; 4) drzew lub lwzewdw, kt6re zagraiajq bezpieczenstwu ludzi
lub mienia w itptniejqcych obiektach budowlanych tub funkcjoiowaniu urzqdzen, o ktorych

5) drzew lub lcrzeyv|w, kt6re zagra2ajq
go albo bezpieczenstwu 2eglugi,. 6) drzew lub
znych lub linii kolejowych; 7) drzew, kt1rych
e przekracza. a) 75 cm - w przypadku topoli,
esionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
- w przypadku pozostalych gatunk6w drzew _

ch do u2ytkowania rolniczego lub do innego
terenu, olcreilonym w miejscowym planie
o warunkach zabudow.y i zagospodarowania
acza 25 lat, w celu przywr\cenia gruntIvt
o lub do innego uiytkowania zgodnego

miejscowym planie zagospodarowania
wy i zagospodarowania terenu,.9) drzew lub
mi drzew lub krzew6tv na terenach zieleni;
nie rokujq szansy na przezycie, z przyczyn
1l) topoli o obwodzie pnia mierzonym na
, nienale2qcych do gatunk|w rodzimych, jezeli

,,o:,ro:q za,st4pfone w naibliiszym sezonie wegetacyinym drzewami innych gatunk;w,
l2) drzew lub 

\zew6w, 
je2eli usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, nuierzqt i grzybdw
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objqtych o'ghronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub krzewfw
z grobli staw1w rybnych; 14) drzew lub lcrzew1w, je2eli usuniqcie jest zwiqzane z regulacjq
i utrzymaliem koryt ciek6w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzeri wodnych
slu2qcych ksztaltowaniu zasob6w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie
niezbqdnyrh do wykonania i utrzymania tych urzqdzefi; 15) drzew lub lvzew|w usuwanych
z terenu poligonow lub plac6w twiczen, slu2qcych obronnoici panstwa, 2, W przypadkach,
o ktorych l,nowa w ust, l, je2eli wydanie zenttolenia na usuniqcie drzewa lub lrrzewu zostalo
uzcleZnion'e od przesadzenia tego drzewa lub lvzewu albo wykonania nasadzen zastqpczych,
a przesadhone albo posadzone drzewo lub lvzew nie zachowaly zwotnoici po 3 latach od
dnia uplyt'yu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
nasadzeit iastqpczych, lub przed uplywem tego olcresu, z przyczyn zaleznych od posiadacza
nieruchomtzSci, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu

naklada ppnownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzen zastqpczych. Przepisy
art. 83c uSt, 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio. 3, W przypadku niewykonania
nasadzen lastqpczych, o kt6rych mowa w ust. 2, zgodnie z zeanoleniem na usuniqcie drzewa
lub lcrzewu,, stosuje siq przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji".

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyj4tkiem zwtqzanym z zaistnieniem,
dw6ch pizeslanek po pierwsze, drzewo wskazane do usuniqcia' stanowi zagroleme
bezprecze\stwa os6b i mienia w istniej4cych obiektach budowlanych, po drugie stanowi
zagroLenrd bezpieczehstwa ruchu drogowego. Wobec powylszego zezwolenia na usunigcie
ww, drzeVya udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, zgodnie z afi. 86 ust. 1 pkt 4, 5

ustawy z dnra 16 kwietnia2}}4 r. o ochronie przyrody c54..:,,art. 86 ust, l. Nie nalicza siq
oplat za flsuniqcie: pkt 4) drzew lub krzew6w, kt6re zagra2ajq bezpieczenstwu ludzi lub
mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzefi, o ktbrych mowcr

w art, 49 $1 Kodeksu cywilnego; pkt 5) drzew lub lvzew6w, kt6re zagrazajq bezpieczeristwu
ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwa zeglugi; pkt 10) drzew lub krzewdw,
kt6re obu,harly lub nie rokujq szansy na przezycie, z przyczyn niezaleLnych od posiadacza
nieruchowiolci. "

JednoczeSnie, biorqc pod uwagE art. 83c ust. 3 i arl. 83d ust. 2 ustawy o ochronie
przy 83 c ust. 3. Wyda drzewa mo2e

byt oltreilenia przez e h lub p tego
drze Art. 83d ust. 2, wydani ia na
usuniqcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzen zastqpczych, zezwolenie to okreila
dodatkowQ: l) miejsce nasadzen; 2) liczbq drzew lub wielkoSc powierzchni lvzew6w; 3)

minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub minimalny wiek lcrzew6w; 4) gatunek
lub odmianq drzew lub krzew6w; 5) termin wykonania nasadzeri; 6) termin zloZenia
informacjl o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na usuniEcie klonu jawora zostalo
tzaleznione od spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie
okreSlonyrn w podpunkcie 2) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubytku
w ekosystdmie miasta. W interesie Strony le?y, by zakupiony material nasadzeniowy byt jak
najlepszej jakoSci oraz zostatr objqty pracami pielEgnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanie
wegetacji.

W dniu oglEdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrqbie drzewa
wnioskowanego do usuniqcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art, 83c ust.
1 ustawy 2 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) c54.'. "Organ wlaiciwy do wydania
zezwolenia ne usuniqcie drzewa lub lcrzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
w zalcresid, wystQpov)ania w ich obrqbie gatunk6w chronionych".

Bior4c ponizsze pod uwagg orzeczonojak w sentencji.
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zyrody i ochrony zwierzqt,

1. Zarzqd Zieleni \,liejskiej
94-303 tr odL,ull. Konstantynowska g/10

2. a/a

Zwolniono z oplatv skaf bowcr.
Podstawa: ustawazdnia l6listopada2006r.ooplacieskarbowe.i (iednoritytekst: Dz rJ z20r7r po2.624, l273,l5zg,

iT!,"1o,"
kiego 100

l s43, I s66)

5

Pouczenie:
l. W odniesienirj do drzewa wvmienioneon w nrrntrnis nr I sentencji decyzji, wobec kt6rego przewidziano

l' t --^---,- i -t l\

i de cy z1i, 
" o 

" 
J#;.?# ;:: ::;::; ;:'il:X'jl:

2 sentencji decyzji lub przed uptywem tego
nalo2ony zostanie ponownie w drodze decyzii
niewykonania nasadzef zastppczych rgojni"

postgpowaniu egzekucyjnym w administracji. podstawa

nkcie 3 ppkt I sentencji decyzji potraktowane zostanie
8 ust. I pkt I uoop, polegaj4cy na usuniEciu drzew bez
do wymierzenia administracyjnej kary pienigZnej

drzewa w terminie okrerilonym w pkt 3 ppkt I sentencji

nie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
ra Wydzialu Ochrony Srodowiska iRolnictia

asta tr-odzi, dzialaj4cego z upowa2nienia prezydenta
ania.


