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DB,CYZJA NR ZZI778II8

Dzialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postEpowania administracyjnego tj. w Dz.U.22017 r. poz.l257, z 2018 r. poz. 149,650,
w zwiqzku z art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, 83c ust. 7,3 i 4, art. 83d ust. 1, 2 i 4 aft.86 ust. I
pkt 10 ustawy zdma 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody tj. w Dz. U.22018 r.poz.7614
zwanej dalej w skr6cie uoop - po rozpatrzeniu wnioskuZarzqduZielem Miejskiej zls przy ul.
Konstantynowskiej 8/10 w \,odzi.

1. Zerwoli(. Zarzqdowi Zieleni Miejskiej z siedzlbqprzy ulicy Konstantynowskiej 8/10 na

usuniqcie I sztuki drzewa wymienionego w Tabeli nr l, znajdujqcego sig na terenie
zielenca przy ul. Odrzariskiej wtr odzi (dzialka ewidencyjnanr 324112 wobrqbie G-23),
bez pobrania oplaty ztego t1.tulu.

Usytuowanie drzewa objqtego zezwoleniem okreSlone zostalo w zalqcznrku ff I
do decyzji stanowi4cym, szkic mapy z naniesion4lokalizacj qdrzewa do usuniEcia,

2, Uzaleini(, wydanie zezwolema na usuniqcie drzewa wymienionego w Tabeli nr 1, od

zastqpienia nasadzeniem zamiennym w iloSci 1 szt. drzewa wymienionego w Tabeli nr 2,.

dzeft
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abela nr l. Wykaz drzew do usun

Nr inw. Gatunek

Obw6d pni
drzew na
wysokoSci
130cm [cml

P r zy czyna u sun.igcia drzew

I
Brzoza

brodawkowata

96
(we wniosku
podano 101)

Drzewo obumarlo i nie rokuje szans na wznowienie
wegetacji.

nr nasaozen zam

L.p. Gatunek
IloS6

nasadzef
szt.

Parametry nasadzef :

Obw6d pnia [cm] na
wvsokoSci 100 cmi

DRZEWA

jarz4b pospolity lub szwedzki, 9169 dwuszyjkowy,
klon zwyczajny, grab, robinia akacjowa, wi4z, buk,

d4b, olcha, wierzba lubbrzoza
1srt. powyZej 72 cn



Nowe nasadzenie nale?y wykona6 na terenie dzialki ewidencyjnej 324112 wobrqbie
G-23 pozostaj4cym we wladaniu Zarzqdu Zieleni Miejskiej w Lodzi w miejscu
gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j nowej sadzonki. Planowane miejsce nasadzenia nie
moZe kolidowad z istniej4cq i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3. Ustalid nastqpujqce, koricowe terminy realizaqr zezwolenia:
a) usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie nr 1 moze nast4pi6 w terminie do kor[ca

wrzeSnia 2019 r.;

b) wprowadzenie nasadzenia zamiennego, o kt6rych mowa w punkcie 2 sentencji
w terminie do korica listopada 2019r;

4, Zobowi4zad wnioskodawcq Zarzqd Zieleni Miejskiej z siedzibqprzy ulicy Konstantynowskiej
8/i0 do poinformowania wydajqcego zezwolenie o wykonaniu nasadzenia zamiennego, o
kt6rym mowa w punkcie 2 sentencji wterminie do 14 dni od daty jego wykonania. Do
informacji o wykonanych nasadzeniach naleizy dolqczyt mape zlokalizacjq posadzonego
drzewa.

Uzasadnienie
Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Deparlamencie Spraw Spolecznych

Urzqdu Miasta tr-odzi wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej z siedzibq przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 o wydanie zezwolenia na usuniqcie I szt. drzewa, rosnecego na terenie
zielenca przy ul. Odrzariskiej w tr odzi. W uzasadnieniu podano, Le ,,drzewo obumarlo". Do
wniosku dol4czono
. dokumentacjqfotograficznqwnioskowanego drzewa;
. szkicmapy zprzyblihon4lokalizacj4drzewadousuniEcia;

PodstawE materialno prawnq rczpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawarte w tozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jest zasada,
ze usuniqcie drzew lub krzew5w z terenu nieruchomo6ci moze nast4pi6 po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomo6ci, wlaSciciela urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity w Dz. U. 2018 poz. 1025.)- jezeli drzewo, bqdL
krzew zagralajqtym urzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.l uoop. zezwolenie na usuniecie
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo
ptezydent miasta w formie decyzji administracyjnej, aw przypadku gdy zezwolenie dotyczy
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki
konserwator zabytk6w.

W przedmiotowej sprawie wniosek zl.oLyl wladaj4cy ww. nieruchomoSci4 a dzialki
nie nale24 do katalogu nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytk6w.

W artykule 83b ust, 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenra na usuniEcie drzew, kt6re winno zawierac: imiE, nazwisko, adres, lub siedzibE
wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym ty.tule prawnym wladania nieruchomo6ci4 albo
o6wiadczenie o posiadanym prawie wlasno6ci urzqdzei, o kt6rych mowa w art. 49$ 1

Kodeksu cywilnego, zgodE wlaSciciela nieruchomo5ci jeSli jest wymagana, nazwE gatunku
drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mrerzony na wysokoSci 130 cm) a w przypadku gdy
na tej wysoko6ci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego z tych pni, b) nie posiada
v'ryralme wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio poni2ej korony drzewa.
Wielko6i powierzchni, z ktorej zostanie usuniEty lcrzew, miejsce, przyczyne, termin
zamrerzonego usuniEcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniEcie wynika z celu
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zwiqzanego zprowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek,mapQ albo wykonany przez
projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania
dziaNki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie
z ustaw4 z dnta 7 hpca 1994r. - Prawo budowlane - okreslaj4ce usy'tuowanie drzewa
w odniesieniu do granic nieruchomo6ci i obiektow budowlanych istniej4cych lub
projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzefr zastgpczych, stanowi4cych
kompensacjg przyrodniczqza usuwane drzewa lub krzewy lub projekt przesadzema drzewa
lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqd? projektu zagospodarowania
nieruchomoSci. DecyzjE o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie
uzgodnienia warunk6w realizacji przedsiEwziqcia w zakresie oddzialywania na obszar Natura
2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na czynnoSci podlegajqce zakazom
okreSlonym w art. 51 ust. I pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. I pkt 1,3,7,8,12,13,15 jezeli zostalo
wydane.

Po zapoznaniu siq ze zlozonq dokumentacj4 w mysl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
lil}znaczono oglqdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzqdowych. W trakcie
trwajqcych na gruncie oglpdzin ustalono stan faktyczny, zweryf,rkowano dostqpnoSd miejsc do
nasadzef zamrennych oraz okreslono cechy usuwanych drzew - ich wartori6 przyrodnicz4
w tym rozmrat drzew, funkcjE jakq pelni4 w ekosystemie, wartoSc kulturow4 walory
krajobrazowe i lokalizacjE.

W terenie stwierdzono 2e drzewo obumarlo i nie rokuje szans na wznowienie
wegetacji. Na gruncie ustalono r6wniez, 2e przedmiotowe drzewo posiadalo wartoSi
przyrodmcz4 krajobrazowq i kulturow4. Rozpoznajqc sprawQ i oceniaj4c zasadnoSi
przedlozonego wniosku, udzielono zezwolenia nausuniqcie 1 szt. drzewaWszczegolnionego
wpunkcie 1 sentencji decyzji

Zasadq jest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub
krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usuniEcie drzew.
Jakkolwiek treS6 ar1. 86 ust. 1 uoop zaldada wyjatki i tak nie nalicza siE oplat za usunigcie:
,,1) drzew lub lvzew6w, na kt6rych usuniqcie nie jest wymogane zenwolenie;
2) uchylono; 3) drzew lub lcrzew6w, je2eli usuniqcie jest zwiqzane z odnowq i pielqgnacjq
drzew rosnqcych na terenie nieruchomolci wpisanej do rejestru zabytkfw; 4) drzew lub
lcrzew1w, ktdre zagraiajq bezpieczeristwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach
budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzefi, o kt1rych mowq w art. 49 S I Kodeksu
cywilnego; 5) drzew lub lcrzewdw, kt6re zagraiajcl bezpieczeristwu ruchu drogowego lub
kolejowego albo bezpieczenstwu 2eglugi; 6) drzew lub krzew|w w zwiqzku z przebudowq dr6g
publicznych lub linii kolejowych; 7) drzew, kt6rych obw6d pnia mierzony na wysokoici
l30cm nie przelcracza; a) 120 cm-w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego,
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjotuej oraz platanu klonolistnego,
b) 80 cm - w przypadku pozostalych gatunkfw drzew - w celu przywr6cenia grunt6w
nieuzytkowanych do u2ytkowania rolniczego lub do innego uzytkowania zgodnego
z przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 8) lcrzewu lub
lcrzew6w rosnqcych w skupiskach polcrywajqcych grunt do 50 ffi), w celu przywrdcenia
grunt|w nieuZytkowanych do u2ytkowania innego ni2 rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem
terenLt, olcreilonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 9) drzew tub krzew|w w nuiqzku
z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub krzew6w na terenach zieleni; 10) drzew lub lcrzewdw,
kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na przeZycie, z przyczyn niezale2nych od posiadacza
nieruchomoici; ll) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysoko1ci 130 cm wynoszqcytn
powyzej 100 cm, nienalezqcych do gatunk|w rodzimych, je1eli zostanq zastqpione
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w naibli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk6w; 12) drzew lub krzew6w,

ie2eli usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb6w objqtych ochronq
gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub krzewdw z grobli stawdw
rybnych; l4) drzew lub lrrzew6w, jezeli usuniqcie jest nviqzane z regulacjq i utrzymaniem
koryt ciekdw naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzeit wodnych slu2qcych
ksztaltowaniu zasob1w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zalcresie niezbqdnym
do wykonania i utrzymania tych urzqdzen; 15) drzew lub krzew6w usuwanych z terenu
poligon1w lub placow twiczeri, sluiqcych obronnoici paitstwa. 2. W przypadkach, o ktorych
mowa w ust. I, jeZeli wydanie zenvolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu zostalo uzale2nione
od przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu albo wykonania nasadzeri zastqltczych,
a przesadzone qlbo posadzone drzewo lub krzew nie zachowaly 2ywotnoSci po 3 latach od
dnia uplywu terminu wskazanego w tym zenyoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
nasadzeri zastqpczych, lub przed uplywem tego olvesu, z przyczyn zale2nych od posiadacza
nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu
nalclada 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 ktdrych mowq w ust. 2, zgodnie z zenyoleniem na usuniqcie drzewa
lub krzewu, stosuje siq przepisy o postQpowaniu egzekucyjnym w administracji".

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyjqtkiem zwiqzanym z zaistnieniem,
przestranek,2e drzewo wskazane do usunigcia obumarlo i nie rokuje szans na wznowienie
wegetacji. Wobec powyzszego zezwolenia na usuniEcie ww. drzewa udzielono bez pobrania
oplaty z tego tytulu, zgodnie zart. 86 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody cyt.: ,,art, 86 ust. l. Nie nalicza siq oplat za usuniqcie: pkt 10) drzew lub
krzew1w, kt6re obumarty lub nie rokujq szansy na przeiycie, z przyczyn niezale2nych od posiadacza
nieruchomoici".

JednoczeSnie, bior4c pod uwagq deklaracjq wykonania nasadzefi zamiennych w mySl
art. 83c ust, 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.'. ,,art. 83 c ust. 3. llydanie
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu mo2e byt uzale2nione od olcreilenia przez organ
nasadzen zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art. B3d ust. 2. W przypadku
uzaleZnienia wydania zenvolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzeri
zastqpczych, zezwolenie to olcreila dodatkowo: l) miejsce nasadzeri; 2) liczbq drzew lub
wielkoit powierzchni lcrzew6w; 3) minimalny obwdd pnia drzewa na wysokolci 100 cm lub
minimalny wiek lcrzewdw; 4) gatunek lub odmianq drzew lub lcrzewdw; 5) termin wykonania
nasadzeri; 6) termin zlohenia informacji o wykonaniu nasadzey't", zezwolenie na usuniqcie
1 szt. drzewa zostalo uzale2ntone od spetrnienia warunk6w, okreSlonych w punkcie 2 sentencji
decyzjt, w terminie okreSlonym w podpunkcie 2) w punkcie 3 jej sentencji, w celu
zrekompensowania ubyku w ekosystemie miasta. W interesie Strony le|y, by zakupiony
material nasadzeniowy byl jak najlepszej jako6ci oraz zostal objEty pracami pielEgnacyjnymi
gwarantuj 4cymi utrzymanie wegetacj i.

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

Bior4c ponizsze pod uwagE orzeczonojak w sentencji.

UEqd Miasta Lodzi
Depaftamenl Spraw Spolecznych

Wydzial Ochtony Srodowiska i Rolnictwa
Al Marszalka J6zefa Pilsudskiego 100

92-236 Lodi



1.

Przed przystqpieniem do usunigcia drzewa objEtego niniejszym zezwoleniem, prosimy
o zapoznanie sig z informacj4 dodatkow4 w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwierzqt,
zawarlqw zalqcznikunr 2 do decyzji.

Pouczenie

W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr I decyzji, wobec kt6rego
przewrdziano zast4pienie go innym drzewem w punkcie 2 zezwolenia, a posadzone
drzewo nie zachowa z)'wotnoSci po 3 latach od dnia uply.wu terminu wskazanego
w punkcie 3 decyzji lub przed uplywem tego terminu, zprzyczyn zaleZnych od posiadacza
nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania
nasadzenie zastppczego. W przypadku niewykonanta nasadzenia zastqpczego zgodnie
z zezwoleniem, bgdq mialy zastosowanie przepisy o postEpowaniu egzekucyjnym
w administracji. Podstawa aft. 86 ust. 2 i 3 uoop.
Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt 1 zezwolenia
potraktowane zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1

uoop, polegaj4cy na usuniEciu drzewa bez wymaganego zezwolema. stanowi4cy podstawE
do wymierzenia administracyjnej kary pieniEZnej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za
usuniqcie drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nie usunigcia drzewa w terminie okreslonym
w pkt 3 ppkt 1 jej ww, decyzji.
Zobowiqzanie strony w punkcie 4 decyzjr do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta tr odzi
o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umozliwienie stwierdzenia, Le strona
wypelnila warunek okreSlony w punkcie 2 decyzji.
Uzyskanie zezwolenia na usuniEcie drzewa nie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialnoSci
karnej za nieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczeri wynikajqcych z przepis6w og6lnych,
dotyczqcych ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczegolnoSci zakazu niszczenia
gnrazd i schronieri zwierzqt objEtych ochronq prawriq oraz humanitarnego traktowania
zwierzqt dzikich.
Od niniejszej decyzji prrysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w \,odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta tr odzi,
dzialaj4cego z upowaZnienia Prerydenta Miasta \,odzi, w terminie 14 dni od dafy jej
otrzymania.

Zalaczniki:
1. Szkic mapy z lokalizacjq drzewo do usunipcia.

Otrzymuia:
l .Zarzqd Zieleni Miej skiej w N,odzi
94- 303 tr-odL, d. Konstantynowska 8/10
2. ala
Zwolniono z oplatv skarbowei:
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada2006 r. o oplacre skarbowej (tekst w Dz. U
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