
PREZYDENT MIAST A LODZI

znak: DSS-OSR-IL6 1 3 I .825.20 1 8,pM L6d2, dnia27 .08.2018 r.

DECYZJA ZZI728118
Dziatajqc na podstawie art. 10 $ 2 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. IJ. z 2017 r. poz.l257, z 201g r.
poz. 149,650)wzwrqzkuzafi.83 ust. l,art.g3aust. l,art.g3cust. 1,3i4,aft.g3dust. I
i2, *'86 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy z dnta 16 kwietnia2004 r. o ochronie przyrody (tekstjednolity w Dz. IJ' z 2018r. poz. I42, 10, 650) po rozpatrzeniu wniosku Zarzqdu Zieleni
Miejskiej przy ulicy Konstanrynowskiej g/10,

l' Zerwoli(' Zarzqdowi Zieleni Miejskiej z siedzibqprzy ulicy Konstantynowskiej g/10 na
usunigcie 1 sztuki drzewa wymienionego w tabeli nr 1, znajduj4cego riE na terlnie pasa
drogowego drogi wewnqtrznej ul. Baluckiego na wysokosci * ia w Lodzi ldziatuaewidencyjnanr 2712 w obrqbie G-17), bez pobianiaoplaty ztegotytulu.

Tabela nr 1. Wykaz d

Usytuowanie dtzewa objEtego zezwoleniem okreslone zostalo w zatqczniku nr I do
decy zji, stanowiqcym rysunek z naniesion4 lokalizacj q drzew ado usuniEcia.

2' UzaleiLni( wydanie zezwolenia na usuniEcie drzewa wymienionego w punkcie I od
zastqpienia go nowe sadzonk4 drzewaw ilosci I sztuki jakponizej w tabeli.

rzewa oo usun

L.p. Gatunek Obw6d pnia na
wysokoSci 130cm Uwagi

I Klon srebrzysty 123 cm

Drzewo obumarlo i nie rokuje szans
na dalszy prawidiowy wzrost i

rozw6j. W obecnym stanie stanowi
zagr o Zenie b ezpi e cze{stwa ruchu

drogowego.

abef a nr 2. Wykaz nasadzenia zas

L.p. Gatunek Parametry nasadzef (obw6d pnia
w cm, na wysoko5ci 100 cm)

I Dqb szypulkowy
'Fastigate Koster' powyzej 12 cm

Nowe nasadzenie narezy wykonai na dziatkach ewide
w obrqbie G-I7, zgodnie z zalqcznrkiem do decyzji, w miejscu
rozw6j nowej sadzonki. planowane miejsce nasadzeni
z istniej4c4 i planowan4 infrastrukturq technicznf.
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3. Ustalid nastEpuj4ce, koricowe i nieprzekraczalne terminy reahzacji zezwolenia:
a) termin usuniEcia drzewa wymienionego wpunkcie 1 -do 31 sierpnia 2019r.;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastqpczego (posadzenia nowego drzewa), o kt6rym

mowa w punkcie 2 sentencji -31patdziernika 2019r.,
Zmrana terminu usuniEcia drzewa moze nast4pii jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezwoleniu zmieniaj4cym, pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem o zmianq przed
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zobowiqzad wnioskodawcg Zarzqd Zielem Miejskiej siedzib4 przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi o wykonaniu nasadzenia
zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej z siedzibqprzy ulicy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie I sztuki drzewamieszczqcego sig na terenie
pasa drogowego drogi wewngtrznej ul. Baluckiego w tr-odzi (dzialka ewidencyjna nr 2712 w
obrEbie G-17). W uzasadnieniu podano, iz ww. drzewo jest suche. Do wniosku Strona
dolqczyla rysunek zlokalizacjqdrzewa do usuniEcia oraz nasadzenia zamiennego.

PodstawE materialnoprawnq rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawante w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawartajest zasada,

ze usunipcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moze nast4pi6 po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wtraSciciela urzqdzeh, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1025) - jezeli drzewo, bqd2
krzew zagralajqtym urz4dzeniom. W mySl art.83a ust.l uoop. zezwolenie na usuniecie
drzewa lub krzewu zterenu 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 zabytk6w - wojew6dzki
konserwator zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenta na usuniEcie drzew lub krzewow, kt6re powinno zawteral: imiq, nazwisko, adres,

lub siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzen, o ktorych mowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wla5ciciela nieruchomo6ci jeSli jest wymagana,
nazwe gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa 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 wyra2nie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej
korony drzewa. WielkoSi powierzchni, zkt6rej zostanie usuniqty krzew, miejsce, przyczyne,
termin zamrerzonego usuniqcia drzewa lub krzewu oruz wskazanie czy usuniEcie wynika
z celu zwrqzanego z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany
przez projektanta posiadajqcego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
zagospodarowania dzialki lub terenu w przypadku realizacjr inwestycji, dla kt6rej jest on
wymagany zgodnie z ustaw4 z dma 7 hpca 1994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce
usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych
istniejqcych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzef zastgpczych,
stanowi4cych kompensacjE przyrodnrczq za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt
przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqdL projektu
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zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacji przedsipwzipcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku dio gatunk6Jchronionych na
czynnoSci podlegaj4ce zakazomokreSlonym w art. 51 ust. 1 pkt. t-+ i tO orazw ar1. 52 ust. I
pkt. 1,3,7,8,12,73,I5 jeleli zostalo wydane.

Po zapoznaniu siE ze zlolonqdokumentacjq w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w ptzedlohonym wniosku, wobec it"go w mySL art. 5d $ 1 ustawy Kpa
\ryYznaczono oglEdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzqdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglEdzin ustalono stan fr czny, okreslono cechy rrr*un.go drzewa -jego wartoSi przyrodnicz4w tym rozmiar drzewa,funkcjg jakqpelni w ekosystemie, wartoSi
kulturow4 walory krajobrazowe i lokalizacjg. W terenie stwierdzono, ze drzewo obumarlo inie rokuje szans na dalszy prawidlowy wzrost i rozw6j. W obecnym stanie stanowi
zagroaenrebezpieczenstwa ruchu drogowego. Wnioskowane do usuniqcia drzewo nie posiada
wartosci kulturowych, przyrodmczych i krajobrazowych. Na t4 okolicznoSc sporz4dzono
protok6l oglgdzin.

Rozpoznaj4c sprawQ i oceniajqc zasadnori6 przedlozonego wniosku, udzielono
zezwolenia na usuniEcie 1 sztuki drzewa gatunku Klon srebrzysty, Wszczegolnionego w
punkcie 1 sentencji decyzji.

Zasadq jest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi opiaty za usuniEcie drzew lub
krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy dowydania zezwoleniana usuniEcie drzew
lub krzew6w. Jakkolwiek tresi art. 86 ust. 1 uoop zaldadawyjatki i tak nie naliczasiq oplat za
usuniEcie :

1) ,drzew lub lcrzew6w, na ktLrych usuniqcie nie jest wymagane zezwolenie;
3) drzew lub lcrzewdw, jezeli usuniqcie jest nviqzane z odnowq i pielqgnacjct drzew rosnqcych
na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk6w; 4) drziw iu| krzew6w, hAru
zagrazajq bezpieczeristwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub
funkcjonowaniu urzqdzeri, o lct1rych mowa w art. 49 I I-Kodeksu cyvilnego; 5) drzew lub
lcrzewdw, kt6re zagrahaiq bezpieczeristwu ruchu drogowego tub kolejgwego albo
bezpieczeristwu Zeglugi 6) drzew lub lcrzewfw w rwiqzku z prtebidowq dr6g publicinych tubIinii koleiowych; D drzew, ktdrych obw6d pnia mierzony na *ysokiiii 130 cm nie
przekracza: a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, ka-sztanowia nvyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu irebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu ktonolisinego, b) g0 cm -w przypadku pozostalych gatunkdw drzew - w celu prryri1runia grunt|w nieu2yt:kowanych
do u|ytkowania innego ni| rolnicze, zgodnego ,-pr)rrnaczeniem terenq, olreSlonym w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowyi

terenLt; 8) lcrzewu nqcych w skupiskach, polcrywaiqcych
i do 50m2, w celu unt6w nieu2ytkowych do uzytkowinia
, zgodnego z prze em terenr, o/creilonym w miejscowym pranie

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenLti 9) drzew lub krzew1w w nviqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzeilub lTzew1w na
terenach zieleni; I0) drzew lub lcrzewdw, kt6re obumaity tiu nii"rinuit1szansy na przezycie, z

homoici; I l) topoli o obwodzie pnia mierzonym
I00 cm, nienalezqcych do gatunkfw rodzimych,
onie wegetacyjnym drzewami innych gatunk|w;

l2) drzew lub lvzew6w, jezeli usuniqcie wynika z polrzeb"oihrony roilin, nuierzqt i grzyb7w
obiptyclt ochronq gatunkowq lub ochrony siedliik przyrodniczyln, ts) drzew lub krzew;w
z grobli staw6w rybnych; 14) drzew lub krzew|w, jezilt usuniqcie jest nuiqzane z regulacjq

em i utrzymaniem urzqdzeri wodnych
onie przeciwpowodziowej w zakresie

urzqdzeri; 15) drzew lub lcrzew|w usuwanych
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z terenu poligon1w lub plac|w twiczeri, sluhqcych obronnoici panstwa,2, W przypadkach,

o kt1rych mowa w ust. l, je2eli wydanie zenuolenia na usuniqcie drzewa lub lvzewu zostalo
uzaleinione od przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu albo wykonania nasadzeri zastqpczych,

a przesadzone albo posadzone drzewo lub lcrzew nie zachowaly ZlnuotnoSci po 3 latach od
dnia uplywu terminu wskazanego w tym zenvoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
nasadzeri zastqpczych, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn zaleznych od posiadacza

nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu

naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeri zastqpczych, Przepisy
art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust, 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3. W przypadku niewykonania
nasadzeri zastqpczych, o kt1rych mowa w ust. 2, zgodnie z zenvoleniem na usuniqcie drzewa

lub lcrzewu, stosuje siq przepisy o postQpowaniu egzekucyjnym w administracii".

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyjqtkiem zwiqzanym z

zaistnieniem, dw6ch przeslanek, drzewo wskazane do usuniEcia obumarlo i nie rokuje szans

na dalszy prawidlowy wzrost i rozw6j oraz zagralabezpieczeristwu ruchu drogowego. Wobec
povryaszego zezwolenia na usunigcie drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu,
zgodnie zart.86 ust. 1 pkt. 5 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyt.:

,,art. 86 ust. l. Nie nalicza siq oplat za usuniqcie: pkt 5.; drzew lub lvzew6w, ktdre zagrahajq
bezpieczenstwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczenstwu Zeglugi 10) drzew lub
lcrzew6w, kt6re obumarty lub nie rokujq szansy na prze2ycie, z przyczyn niezale2nych od
p o s i adacza nieruchomo i c i " .

Jednoczesnie, bior4c pod uwagE deklaracjE wykonania nasadzefr zamiennych oraz

przedloLony przez wnioskodawcg projekt planu nasadzefi zamiennych, atak?e uwzglEdniaj4c
fakt, rL usuwane drzewo posiadlo wartoS6 przyrodnicz4 i krajobrazowqorazmajqc na uwadze
potrzebq odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody, w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2
ustawy o ochronie przyrody, cyI.i ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie zenvolenia na usuniqcie drzewa
Iub lcrzewu moae byt uzaleinione od olcre1lenia przez organ nasadzeri zastqpczych lub
przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art. 83d ust. 2. W przypadku uzaleznienia wydania
zenvolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu od wykonania nasadzeri zastqpczych, zezvvolenie

to okreila dodatkowo; l) miejsce nasadzen; 2) liczbq drzew lub wielkoit powierzchni
lrrzew6w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub minimalny wiek
lcrzewdw; 4) gatunek lub odmianp drzew lub lvzew6w; 5) termin wykonania nasadzeri,'

6) termin zloaenia informacji o wykonaniu nasadzen", zezwolenie na jego usunigcie zostalo
uzalelnione od spelnienia warunku, okreSlonego 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 le2y,by zakupiony material nasadzeniowy byl jak
najlepszej jakoSci oraz zostal objqty pracami pielEgnacyjnymi gwarantujqcymi utrzymanie
wegetacji.

W dniu oglqdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzewa
wnioskowanego do usuniEcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydania
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
w zalcresie wystqpowania w ich obrqbie gatunkdw chronionych".

Bior4c powyZsze pod uwagp orzeczono jak w sentencji.

Przed przyst4pieniem do usuniEcia drzewa objEtego niniejszym zezwoleniem, prosimy
o zapoznanie siq z informacj4 dodatkowq w zakresie ochrony ptzyrody oraz ochrony zwierzqt,
zawartqw zal.qcznikunr 2 do decyzji.
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l.
Pouczenie:

W odniesieniu do drzew.a wymienionego w punkcie nr I sentencji decyzji, wobec kt6rego
przewidziano zast4pienie go nowym drzewem w punkcie 2 

" 
sentencj i zezwolenia,- a

posadzone drzewo nie zachowa zywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu
wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencji lub przed uplywem tego termin1', z przyczyn
zaleznych od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zosianie ponownie w drodze d-ecyzji
obowi4zek wykonania nasadzenia zastgpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia
zastEpczego zgodnie z zezwoleniem, bEd4 mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu
egzekucyjnym w administracji. podstawa art. g6 ust. 2 i 3 uoop.
Usunipcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie : ppkt a sentencji decyzji
potraktowane zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. gg ust. I pkt I
uoop, polegajqcy na usunipciu drzewa bez wymaganego zezwolenia. stanowi4cy podslawg
do wymierzenia administracyjnej kary pieniEznej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za
usuniqcie drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzewa w terminie okreslonvm
w pkt 3 ppkt a sentencji decyzji.
Zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta tr-odzio dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umozliwienie stwierjzenia, Le strona
wypelnila warunek okreslony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzewa nie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialnoSci
karnej za nreprzestrzeganie zakazow r ograniczeri wynikaj4cych z p.r.pi.6* og6lnych,
dotyczqcych ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnosci tikutu niszczenia
gniazd i schronieri zwierzqt objEtych ochron4 prawne o.ur Lrr-unitarnego traktowania
zwierzqt dzikich.
Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawc"..gg I \'odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzlah Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta N,odzi,
dzialajqcego z upowaZnienia Prerydenta Miasta tr odzi,w terminie 14 dni od dafy jej
otrrymania.

2.

3.

4.

5.

6.

Zalaczniltt:
1. Mapy z przyblilonq lokalizacjq drzewa do
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony

Otrzymuie:
1. ZarzqdZieleniMiejskiej wtr odzi

94- 303 tr 6d2, ul. Konstantynowska g/10
2. ala

usuniqcia or az nasadzeniem zamiennym.
przyrody i zwierzqt
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