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DECYZJA ZZ/791118
Dzialajqc na podstawie art. 10 $ 2 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postEpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.l257, z 20]B r.
1toz. \49, 650) w zwrqzku z art. 83 ust. 1, ar1. 83a ust. 1, 2a, .1 r 6 art. 83c ust. 1. 3 i 4. art. 83d
r-rst. t i 2,art.86 ust. l pkt 5 i 10 ustawy zdnia 16kwietnia 2004r. o ochronieprzyrody (tekst
jednolity w Dz. U. z 20I8r. poz. 142, I0,650) po rozpatrzeniu wniosku Zarzqdu Zieleni
Miejskiej przy :ulicy Konstantynowskiej 8/10

orzekai

1. Zezwoli(. Zarz4clowi Zieleni Miejskiej z siedzibqptzy ulicy Konstantynowskiej 8/10 na
ttsr"tnigcie 3 sztuk drzew, wymienionych w tabeli rtr I, znajduj4cych sig na terenie pasa
drogowego ul. Demokratycznej przy posesjach nr 84 i 96 w Lodzi (dzialka
ewidencyjnam 209164 w obrgbie G-41), bez pobrania oplaty ztego tytulu.

Tabela Wvkaz

Usytuowanie drzew objgtych zezwoleniem okreslone zostalo w zalqczniku nr 1 do
de cy zji, stanowi4cym rysunek z naniesi on q lokalizacj E dr zew do usuni gci a.

2. Uzaleini( wydanie zezwolenia na usunigcie drzew wymienionych w punkcie 1 od
zast4pienia ich nowymi sadzonkami drzew w iloSci 3 sztuk jak w tabeli nr 2.

Tabela 2. tWykaz dzeftnr z. I asa zas

L.p. Gatunek Parametrl, nasadzeri (obw6d pnia
w cm, na wysokoSci 100 cm)

I 50sna czatna powyZej 8 cm

Nowe nasadzenia nale?y wykonai na
w obr'gbie G-44 lub na terenach

dzialce ewidencyjnej o numerze
bgd4cych w zasobach Miasta

431/17 i443t4
pozostaj4cych

a nr drzew do

L.p. Gatunek Obwrid pnia na
lrysoko5ci l30cm Uwagi

1

Brzoza
brodawkowata

127 cm Drzewa obumarly i nie rokuj4 szans
na wznowienie wegetacji. Stwarzajq

zagr o Zente b e zpte c zenstwa ruc hu
drogowego.2

Brzoza
brodawkowata

81 cm

J Robinia akaciowa 115 cm

Drzewo zamrera i nie rokuje szans na
dalszy prawidlowy rozw6j. Stwarza

zagr o Zenie b ezpie czehstwa ruchu
drogowego.
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w administrowaniu Zarz4du Zielem Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawicllowy rozwoj
nowych sadzonek. Planowane miejsce nasadzen nie moze kolidowai z istniej4c4 i planou,an4
i nfrastruktur 4 te chnicznq.

3. Ustalid nastgpuj4ce, koflcowe i nieprzekraczalne terminy realizacjr zezwolenia:
a) termin usunigcia drzew wymienionych w punkcie 1 - do 31 sierpnia 2019r.;
b) termin wprowadzenia nasadzeri zastgpczych (posadzenia nowych drzew), o kt6rych

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 patdziernika}Dlgr.,
Zmrana terminu usunigcia drzew mo2e nastqpii jedynie na wniosek strony w decyzji -
zezwoleniu zmieniajqcym, pod warunkiem wystEpienia z wnioskiem o zmrang przed,
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zobowi4zad wnioskodawcg Zarz4d Zieleni Miejskiej z siedzlbq przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Deparlamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta \,odzi o wykonaniu nasaclzeh
zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty ich wykonani:r.
Do powiadomienia naIe?y dol4czyc mapg z lokahzacj4 posadzonych zamrennie drzew
or az rch nazw Q gatunkow4.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wplyn4l wniosek Zarzqdu Zielem Miejskiej z siedzibq przy ulicy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie 3 sztuk drzew mrcszcz:4cych sig na terenie
pasa drogowego ul. Demokratycznej przy posesjach nr 84 i 96 w Lodzi (dzialka ewidencyjna
nr 209164 w obrgbie G-4,1). W uzasadnieniu wniosku podano, iz dwa z ww. drzew s4 suche,
natomiast 1rzecie drzewo jest silnie zamierajqce oraz posiada duzy posusz w koronie. Do
wniosku Strona doNqczyla rysunek z lokahzacj1 drzew do usunigcia oruz nasadzeniami
zamiennymi.

Podstawg materialnoprawnq rozpatzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 plzepisy
zawatte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawartajest zasada,
2e trsunigcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci moZe nast4pii po uz1,sft3ni,t
zezwolema wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomo6ci, wlaSciciela urz4dzen, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dma23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. IJ. z 20I8r. poz. 1025) - ieaeh drzewo, b4d|
krzew zagrazajqtym urzqdzeniom. 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 decyzji administracyjnej, aw przypadku gdy zezwolenie dotyczy
drzewa lub krzewu z tercnu nieruchomoSci wpisanej do rejestu zabytk6w - wojew6dzki
konserwator zabytk6w.

Zgodme z art.83a ust. 2 i 4 uoop. cyt: ,,2 Zezwolenie na usunigcie drzewayt ltus,ie
drogowym drogi publicznej, z wylqczeniem obcych gatunkdw topoli, wydaje sig po
t'tzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony lrodowiska; 4 organ wlaiciwy do tvydctnict
zezwolenia nienulocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktanti sprav)y,
w tym dokumentacjg fotograficznq drzewa lub lcrzeyvu".

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawierac: imig, nazwisko, adres.
lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urz4dzeh, o kt6rych mowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wyrnagana,
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nazwg gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mrerzony na wysokoSci 130 cm,
a w przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kaZdego z tych
pni, b) nie posiada tvyraLnie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej
korony drzewa. WielkoSi powierzchni,zktorel zostanie usunigty krzew, miejs<;e, przyczynQ,
termin zamierzonego usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika
z ce\u zwrqzanego z prowadzeniem dzialalnoSci 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 ustawE z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo budowlane - okreSlaj4ce
usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych
istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomo6ci. Projekt planu nasadzen zastgpczych,
stanowi4cych kompensacj g przyrodniczq za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt
przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy b4dz projektu
zagospodarowania nieruchomoSci. DecyzjE o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w rcahzacji przedsigwzigcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na
czynnoScipodlegaj4cezakazom okreSlonymwart.5l ust. l pkt. 1-4 i 10 otazw art.52ust. 1

pkt. 1 ,3,7,8,12,13,I5 jeaeIi zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zloAonq dokumentacj4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
blak6w formalnych w przedlohonym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
rlyznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenia czynno6ci urzgdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanych drzew -
ich wartoSi przyrodnicz4, w tym rozmiar drzew, funkcjg jak4 pelni4 w ekosystemie, wartoS6
kulturow4, walory krajobrazowe i lokalizacjg. W terenie stwierdzono Ze drzewa m I r 2
gatunku brzoza brodawkowata obumarly i nie rokuj4 szans na wznowienie wegetacji. Trzecie
z drzew gatunku robinia akacjowa zamiera i nie rokuje szans na dalszy prawidtowy rozwoj,
ponadto na pniu posiada pr6chniej4cy ubytek. Wszystkie drzewa w obecnym stanie stanowi4
zagro?enre dla bezpieczef,stwa ruchu drogowego. Wnioskowane do usunigcia drzewa nie
posiadaj4 wartoSci kulturowych, przyrodniczych r krajobrazov\rych. Na t4 okoliczno$6
sporzqdzono protok6i oglgdzin.

Rozpoznaj4c sprawg i oceniaj4c zasadnoSi przedlo2onego 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 zezwolenia na usunigcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek treSd art. 86 ust. 1 uoop zal<lada wyjatki i tak nie naliczasiE oplatza
usunigcie :

,,1) dt'zew lub lo'zew6w, nq kt6rych usunigcie nie jest wymagane zezwolenie;
3) drzetv lub krzew6w, jezeli usunigcie jest zwiqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcych
na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk1w; 4) drzew lub krzewdw, kt6re
zagra2ojq bezpieczefistwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub
/itnkcjonowaniu urzqdzen, o kt1rych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego;S) drzew lub
kt'zev,6v,, kt6re zagra2aiq bezpieczenstwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczefistv,u zeglugi;6) drzew lub krzew|w w zwiqzku z przebudowq drdg publicznych lub
linii kolejowych;7) drzew, ktdrych obw6d pnia mierzony na wysokoSci I30 cm nie przekracza;
u) 120 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm w przypadku
pozostalych gatunk1w drzew w celu przywrdcenia grunt6w nieu2ytkowanych do
uzytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenLt, o/veilonym
tt' ntiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zctgospodctrowania terenu; B) Icrzewu lub krzew6w rosnqcych w skupiskach, pokrywajqcych
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grunt o powierzchni do 50m2, w celu przywr1cenia grunt6w nieuiytkowych do uiytkowanict
innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, olcreflonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudovty i zagospodaroutaniu
terenu; 9) drzew lub lcrzewow w nuiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub h,zett,6yv ncr
terenach zieleni;10) drzew lub lcrzew1w, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na przezycie,
z przyczyn niezale2nych od posiadacza nieruchomoici;l l) topoli o obwodzie pnia mierzonynt
na wysokoici 130 cm wynoszqcym powy2ej 100 cm, nienale1qcych do gatunk|v, rodzimych,
ie2eli zostanq zastqpione w najblizszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk6v,;
l2) drzew lub krzew6w, jeieli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i gr'4tfi[y,
obiglych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych;13) drzew lub krzetvrjtt,
z grobli staw1w rybnych; 14) drzew lub krzewdw, jeLeli usunigcie jest zutiqzane z regulac.jq
i utrzymaniem koryt ciek1w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzen v,odnych
slu2qcych ksztaltowaniu zasob1w wodnych oraz ochronie przeciwpowodzioy,ej v, zakresie
niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzen; t 5) drzew lub krzew|w usuwanych
z terenu poligon6w lub placdw twiczeri, slu2qcych obronno1ci paltstutct.
2. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 1, jezeli wydanie zezwolenia na usrmigcie clrzev,ct
lub lrrzewu zostalo uzaleznione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo ytykonanicr
nasadzeri zastgpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzey, nie zachoy,ctly
zywotnoici po 3 latach od dnia uplywu terminu v,skazanego t4) tym zezwoleniu na ich
przesadzenie lub wykonanie nasadzeit zastgpczych, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn
zaleznych od posiadacza nieruchomolci, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia nct trstrnigcie
drzewa lub krzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasctclzeit
zastgpczych. Przepisy art, B3c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpou,iednio.3.
W przypadku niewykonortia nasadzeit zastgpczych, o ktdrych mot4)a v) ust. 2, zgodnie
z zezwoleniem na usunigcie drzewa lub krzewu, stosuje sig przepisy o postgpovtaniu
e gzekucyjnym w administracj i " .

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyj4tkiem zwrqzanym z zarstnieniem,
dw6ch przeslanek po pierwsze, drzewa wskazane do usunigcia obumarly lub zamieraj4 i nie
rokuj4 szans na wznowienie wegetacji lub dalszy prawidlowy rozw6j, po drugie stanowi4
zagtohenie bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wobec povrylszego zezwolenia na usunigcie
drzew udzielono bez pobrania oplaty ztego tytulu, zgodnie z afi.86 ust. 1 pkt. 5 i 10 ustawy
zdnta 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyt.:,,art.86 ust. l. Nie nalicza sig oplct zcr

usunigcie: pkt. 5) drzew lub lcrzewfw, kt6re zagra2ajq bezpieczeristwu ruchu drogov,ego Iul';
kolejowego albo bezpieczenstwu 2eglugi; pkt. I0 drzew lub lcrzew6w, kt6re obumarly lub nie
rokujq szans na przeiycie, z przyczyn niezale2nych od posiadacza nieruchomolci. "

JednoczeSnie, bior4c pod uwagg deklaracjg wykonania nasadzeh zamiennych otaz,
przedlohony przez wnioskodawcg projekt planu nasadzeri zamiennych orcz uwzglgclniaj4c
fakt, rz usuwane drzewa posiadaly wartoSi przyrodniczq r krajobrazowa, oraz majqc na
uwadze potrzebg odnawiarria zasob6w skladnik6w przyrody, w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83cl
ust. 2 ustawy o ochronie przytody, cyt: ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie zezwolenitt na u,sunigcie
drzewa lub krzewu moze byt uzaleznione od okreilenia przez organ nasarJzen zastgpczych lttb
przesadzenia tego drzewa lub lrrzewu. Art. 83d ust. 2. W przypadku nzaleinienio y,ydanicr
zezwolenia na usunigcie drzewa lub /crzewu od wykonania nasadzen zastgpczych, zezvtolenie
to okreila dodatkowo: 1) miejsce nasadzefi; 2) liczbg drzew lub wielkoit powierzchni
krzew6w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lult minimalny vtiek
kt'zew6w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub lcrzewow; 5) termin wykonania nctsctdzefi;
6) termin zloienia informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na usunigcie clrzew zostalo
uzalelnrone od spelnienia warunk6w, okreslonych w punkcie 2 sentencji decyzji, w ter.rninie
okreSlonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubytku
wekosystemie miasta. W interesie Strony le2y,by zakupiony materialnasadzeniowy byl jak
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najlepszej jakoSci oraz zostal objgty pracami pielggnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanie
wegetacji.

Pomimo braku zgody wlaScicieli nieruchomoSci na usunigcie 3 szt. drzew (wymienionych
w pkt. 1 decyzjl) rosn4cych na terenie pasa drogowego ul. Demokrutycznej w \,odzi, ze
wzglEdn na zagrohenie bezpieczefstwa ruchu drogowego, zezwolenta na wycigcie
przedmioto\\rych drzew udzielono z oparciu o afi. 10 $ 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego.

Zgodnie t.2ai 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej
decyzit uznano Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w N,odzi,
w zwrEzku z ni iska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymama
proj ektu niniej szego zezwolenia.

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzew
wnioskowanych do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.
1 ustawy z dnra 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydania
zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin
v, zakresie wystgpowania w ich obrgbie gatunk1w chronionych".

Bior4c powyZsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

1.

Pouczenie:

W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr 1 sentencjr decyzjr, wobec kt6rych
przewrdziano zastqprenie ich nowymi drzewami w punkcie 2 sentencji zezwolenia,
a posadzone drzewa nie zachowaj4 ZywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu
wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn
zaleZnych od posiadacza nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownie w drodze decyzji
obowi4zek wykonania nasadzef zastEpczych. W przypadku niewykonania nasadzeri
zastgpczych zgodnie z zezwoleniem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.
Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt a sentencji decyzjr
potraktowane zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1

uoop, polegaj4cy na usunigciu drzewa bezwymaganego zezwolema. stanowi4cy podstawg
do wymierzema administracyjnej kary pienigZnej w wysoko6ci dwukrotnej oplaty za
usunigcie drzew.
Niniejsza decyzja wygasa w ptzypadku nieusunigcia drzew w terminie okreslonym w pkt
3 ppkt a sentencji decyzji.
Tobowi4zanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa iv Depaftamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi
o dokonaniu nowych nasadzenmana celu umozliwienie stwierdzenia, ze stronawltpeLnrla
walunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew nie zwalnra z obowi4zku i odpowiedzialnoSci
karnej za nreprzestrzeganie zakazow i ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych,
dotycz4cych ochrony przyrody i ochrony zwierz7t, w szczegolnoSci zakazu nrszczenra
gniazd i schronieri zwierzqt objgtych ochron4 prawnq oraz humanitarnego traktowania
zwrerzqt dzikich.

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

Zalaczniki:
1. Mapy zprzyblihon4lokalizacj1 drzew do usunigcia oraznasadzeniami zamiennymi.

eleniMiejskiejwtrodzi
6d2, ul. Konstantynowska 8/ 1 0

2. ala

Do wiadomo5ci:
1. Zanqd Dr6g i Transportu

90-447 N,6d2,d. Piotrkowska 173

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawa zdnia16listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U.22006 r. Nr 225, poz. 1635).

Urzqd Miasta t odz
Departament Spraw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskieg o 100, 92-326 l-6d2


