
PREZYDENT MIASTA \,ODZI
znak: DSS-OSR-II.6 I 3 t.720.20t8. AI L6d2, dnia 04.09.2018 r.

DECYZJA NR ZZIT 46118

Dzialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks
postqpowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. rJ. z 2017 poz. 1257, z 20lg r. poz.
149, 650) zwanego dalej w skr6cie Kpa oraz art. 83 ust. 1 , art. 83a urt. 1 , 2a, 4 i 6 art. g3c ust.7,3i4, art.83dust. 1,2i4,art.86ust. I pkt5 il0ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r.o
ochronie przytody (tekst jednolity w Dz,IJ. z 2018 poz. 1614), zwanej dalej w skr6cie uoop -po rozpatrzeniu wniosku Zarzqdu Zieleni Miejskiej w Lodzi zls przy ul. Konstantynowskiej
8/ 1 0 (pi sm o znak: ZZM.W ZM.ZT . 5 0 l . | 3 4.20 18. BZ)

oYzeka

l' Zerwoli( Zarzqdowi Zieleni Miejskiej w tr odzi na usuniEcie I szt. drzewa, rosn4cego na
terenie pasa drogowego ul. Limanowskiego przy posesji nr I 95 (d,zialka ewidenlyjnam 5149 w obrgbie B-44) w tr'odzi, wymienionego w Tabeli nr l. Wyk az drzewa do
usuniEcia, bez pobrania optaty ztego tytulu.

Tabela nr I - Wvkaz d

Lokalizacja dtzewa objptego zezwoleniem okrerilona zostala w zalqczniku nr I do decyzji,
stanowi4cym szkic mapy.

2' rJzaleLni( wydanie zezwolenia na usuniEcie drzewa wymienionego w pkt I od zastqpienia
go nasadzeniem zamiennym w iloSci I szt, drzewa, wymienion.go w tabeli nr 2.

Tabelaa nr - Wykaz nasadzef h

L.p. Gatunek
IloSd

nasadzef
szt.

Parametry nasadzeri:
Obw6d pnia /w cm/ na

wysokoSci 100 cm

I Kasztanowiec czerwony 1 szt. ponad 1 5 cm

Nowe nasadzenie nale|y wykonac na terenie pasa drogowego ul. Limanowskiego
przy poses.ii nr 195 w N'odzi lub na terenach bgd4cych w zasobach Miasta pozostaj4cych
w administrowaniu Zarzqdu Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozwoj
nowej sadzonki' Planowane miejsce nasadzef nie moze kolidowad z istniej4c4 i
planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3. ustalid nastqpui4ce, kofcowe terminy realizacji zezwolenia:

' usuniQcie drzewa wymienionego w punkcie nr 1 sentencji moze nast4pii
w terminid do korica lipca 2019 r.;
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wprowadzenie nasadzenia zamtennego, o ktorych mowa w punkcie nr 2 sentencji
powinno nast4pii w terminie do korica grudnia 2019 r.:

4. Zobowiqza( Zarzqd Zielem Miejskiej w Lodzi do poinformowania wydaj4cego
zezwolenie o wykonaniu nasadzen zastgpczych, o ktorym mowa w punkcie 2 sentencji
w terminie do 14 dni od daty jego wykonania.

Uzasadnienie
Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych

Urzqdu Miasta tr odzi wplyn4l wniosek Zarz4dt Zieleni Miejskiej w tr odzi o wydanie
zezwolema na usunigcie 1 szt. drzewa, rosn4cego na terenie pasa drogowego
ul. Limanowskiego przy posesji nr 195 (dziatka ewidencyjna m 5149 w obrgbie B-44)
w Lodzi.

Podstawq materialnoprawne rczpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawarle w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawartajest zasada,

ze usuniEcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moze nast4pi6 po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzeh, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy zdnta 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r, poz. 1025 z poLn. zm,) - jezeli
drzewo, bqdLkrzew zagraZajqtymurzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na

usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji wojt,
burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzji administracyjnej, a w przypadku gdy
zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w

- woj ewodzki konserwator zabytk6w.
W przedmiotowej sprawie wniosek z\oLyl wladaj4cy ww. nieruchomoSciq. Dzialka nie

nalezy do katalogu nieruchomo6ci wpisanych do rejestru zabltkow.
W artykule 83b ust. 1 uoop, zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie

zezwolenia na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re winno zawrerac'. imig, nazwisko, adtes,

lub siedzibE wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSciq albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzen, o ktorych mowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodE wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana, \azwe
gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cffi,
aw przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego ztychpm,
b) nie posiada Wra2nie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony
drzewa. WielkoSi powierzchnt, zktorej zostanie usuniEty krzew, miejsce, przyczyne, termin
zamierzonego usuniEcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniqcie wynika z celu
zwrqzanego z prowadzeniem dzial.alnoSci gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonany przez
projektanta posiadajqcego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania
dzialki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie
z ustawq z dnia 7 lipca I994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce usytuowanie drzewa
w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych istniej4cych lub
projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzefi zastgpczych. stanowi4cych
kompensacjq przyrodnrczqza usuwane drzewa lub krzewy lub projekt przesadzenia drzewa
lub ktzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqd2 projektu zagospodarowania
nieruchomoSci. Decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie
uzgodnienia warunk6w reahzaclt przedsiEwziqcia w zakresie oddzialywania na obszar Natura
2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na czynnoSci podlegaj4ce zakazom
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okreslonymwart.5l ust. I pkt l-4i l0 orazwaft.52ust. l pkt 1,3,7,g,12,73,75 jezelizostalo
wydane.

Po zapoznaniu siE ze zlohonq dokumentaciq w mysl art, 50 $ I ustawy Kpa
rvYznaczono oglpdziny w terenie celem przeprowadzenia czynno6ci urzEdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglqdzin ustalono stan faktyczny, zweryfikowano dostEpnoSc miejsc do
nasadzeri zamiennych oruz okreslono cechy usuwanych drzew - ich warto ic przyrodnicz4
w tym rozmiat drzew, funkcjE jak4 pelni4 w ekosystemie, wartoSi kulturowa. walorv
krajobrazowe i lokalizacjq.

W terenie stwierdzono, 2e kasztanowiec zwyczajny obumarl i nie rokuje szans na
wznowienie wegetacji' Drzewo w chwili obecnej stwarza zagrozenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Na gruncie stwierdzono, ze mozliwe jest wprowadzenie nasadzenia zamiennego
w postaci I szt. dtzewa. Na t4 okolicznoSc sporzqdzono protok6t oglEdzin. Rozpoznaj4c
sprawQ i oceniaj4c zasadnoSi przedlolonego wniosku, udzielono zezwolenia na usuniqcie 1

szt. drzewa wy szczegolnionego w punkcie 1 sentencj i decyzji.
Zasad4 jest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniqcie drzew lub

krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wla5ciwy do wydania zezwoleniana usuniEcie drzew
lub krzew6w' Jakkolwiek tresi art. 86 ust. 1 uoop zakladawyjatki i tak nie naliczasiE oplat za
usuniEcie: ,,1) drzew lub lwzewdw, na kt1rych usuniqcie nie .jest wymagane zezwolenie;lub h6rych usuniqcie osoba fizyczna uzyskal.a zezwolenie n.a cele

ne z em dzialalnoici gospodarczej; 3) drzew tub krzew6w, jezeli
iest dnowq i pielqgnaclq drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici

wpisanei do rejestru zabytkdw; 4) drzew lub lcrzewdw, kt6re zagrazajq bezpieczerisfwu ludzi
lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjoiowaniu ur)qdzen, o kt1rych
mowa w art' 49 $ I Kodelrsu cywilnego; 5) drzew lub krzewdw, kt6re zagrazaiq
bezpieczenstwu ruchu drogowego lub kolejowego glbo bezpieczenstwu 2eglugi, 6) drzew lub
lcrzewdw w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych tub linii kolejowych; D arrn*, ktfirych
obw6d pnia mierzony na wysokoSci 130 cm nie pr,Telcracza a) 75 cm _ w przypadku topoli,
wierzb, kasztanowca nvyczajnego, klonu jesio,nolistnego, klonu sreirzystego, ,obirii
akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 50 cm - w przypaiku pozostatych gitunk1w drzew -r do uzytkowania rolniczego lub do innego

enu, okreilonym w miejscowym planie
s p warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu| 8)'krzew6w, h6rych wiek nie przelcracza 25 lat, w celu prry*i\rrnia grunt1w
nieu2ytkowanych do uzytkowania rolniczego tub do innego u\ytkowania zgodnegoz przeznaczeniem terenLt, olcreilonym w lttiejscowym planie zagospodio*oiio
przestrzennego lub decyzii o warunkach zabudowy, i zagospodarowania terinu,.9) drzew lub
lcrzew1w w nviqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub lcrzewdw na terenach zieleni;l0) drzew lub krzewdw, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na przezycrc, z przyczyn
niezaleznych od poiiadacza nieruchomoici; 1I) topoli o obwodzie pnia mierzonym na
wysokoici I30 cm wynoszqcym powy2ej I00 cm, niqnaleiqcych do gatunidw rodzimych, je2eli
zostanq zastqpione w naibli2szym sezonie we$etacyjnym drzewami innych gatunk6w;
I2) drzew lub krzew6w, iezeli usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb1wobjqtych wq odniczych; t 3) drzew lub krzewow
z grobli 14) usuniqcie jest zwiqzane z regulaciqi utrzym w n nywaniem i utrzymaniem urzqdzen widnyci

e przeciwpowodziowej w zalcresie
5) drzew lub krzewfw usuwanych
noici panstwa. 2. W przypadkach,

leniA na usuniqcie drzewa lub krzewu zostctlo
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uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania raasadzen zastqpczych,
a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowaly 2ywotnoici po 3 latach od
dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonctnie
nasadzen zastqpczych, lub przed uplywem tego olvesu, z przyczyn zale2nych od posiadacza
nieruchomofci, organ wlaiciwy do wydania zenuolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu
naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeri zastqpczych. Przepisy
art. B3c ust. 4 oraz art. B3d ust, 2 i 4 stosuje siq odpowiednio. 3, I4 przypadku nlewykonania
nasadzeri zastqpczych, o kt1rych mowa w ust. 2, zgodnie z zenvoleniem na usuniqcie drzewa
lub krzewu, stosuje siq przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w adminisfuacji",

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyjqtkiem zwiqzanym z zaistnieniem,
dwoch przeslanek po pierwsze, drzewo wskazane do usuniqcia stanowi zagrolente
bezpieczenstwa ruchu drogowego, po drugie obumarlo i nie rokuje szans na wznowienie
wegetacji. Wobec powyZszego zezwolenia na usuniEcie ww. drzewa udzielono bez pobrania
oplaty ztego tytulu, zgodnie z art.86 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy z dnra i6 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody cyt.: ,,art. 86 ust, L Nie nalicza siq oplat za usuniqcie; pkt 5) drzew lub
krzew6w, ktdre zagra2ajq bezpieczeitstwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczenstwa 2eglugi, pkt 10) drzew lub lvzewdw, kt6re obumarly lub nie rokujqszansy na
prze2ycie, z przyczyn niezale2nych od posiadacza nieruchomoici."

JednoczeSnie, bior4c pod uwagE art. 83c ust. 3 i art, 83d ust. 2 ustawy o ochronie
przyrody, cyl.: ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu mohe

byt uzale2nione od okreilenia przez organ nasadzen zastqpczych lub przesadzenia tego
drzewa lub lcrzewu, Art. 83d ust. 2. W przypadku uzaleinienia wydania zenuolenia na
usuniqcie drzewa lub lrrzewu od wykonania nasadzeri zastqpczych, zenuolenie to okreila
dodatkowo: I) miejsce nasadzen; 2) lipzbq drzew lub wielkoSt powierzchni krzewdw; 3)

minimalny obwod pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub minimalny wiek krzew1w; 4) gatunek
lub odmianq drzew lub llzew6w; 5) termin wykonania nasadzeri; 6) termin zloienia
informacji o wykonaniu nasadzen", zezwolenie na usunigcie kasztanowca zwyczajnego
zostalo uzaleLntone od spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkcie 2 sentencji decyzji,
w terminie okreSlonym w podpunkcre 2) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania
ubytku w ekosystemie miasta. W interesle Strony leizy,by zakupiony material nasadzeniowy
byl jak najlepszej jakoSci oraz zostal. objEty pracami pielEgnacyjnymi gwarantuj4cymi
utrzymanie wegetacji.

W dniu oglEdzin terenowych przeprowadzonych ptzez organ w obrEbie drzewa
wnioskowanego do usuniqcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.

1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: " Organ wlaiciwy do wydania
zenuolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
w zakresie wystpowania w ich obrqbie gatunk6w chronionych".

Bior4c ponizsze pod uwagE orzeczonojak w sentencji.

Przed przyst4pieniem do usunigcia drzewa objEtego niniejszym zezwoleniem, prosimy
o zapoznanie siE z informacj4 dodatkow4 w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwierzqt,
zawartqw zalqcznrkurtr 2 do decyzji.

Zgodnie z treSci4 art. 83a ust. 2a i 6 ustawy o ochronie prryrody, projekt
niniejszej decyzji uznano z^ uzgodhiony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lodzi, w zwi4zku z nie wyra2eniem stanowiska przez RDOS w terminie
30 $ni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.
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Pouczenie:.

2' Usunipcie drzewa poza terminem okreslonyrn w punkcie 3 ppkt 1 sentencji decyzjipotraktowane zostaniejako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt I uoop, polegaj4cy na usuniEciu drzew bezzezwolenia, stanowi4cy podstawp do wymierzenia' uarl""irtr*v.i"q- r"ry pieniEZnejdwukrotnej oplaly zausunigcie drzew.
3 ' yzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzewaw termirie okreslonym w pkt 3 ppkt 1 sentencji
A

5.

do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictia

N,odzi, d zialaj qcego z upow a2nien ia prezyd en ta
anta.

Zalaczniki:-
1. Szkic mapy zlokalizacj4drzewa do usunipcia.
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochronyprzyrody i ochron y zwierz4t.

Otrzvmuia:
\. Zarzqd Zieteni Miejskiej

94-303 tr 6dL,ul. Konstanrynowska g/I0
2, ala

Zu,olniono z oolatv skarbowei.
t'oostawa: ustawazdnial6listopada2006r,ooplacieskarbowej(iednolifytekst: 

Dz, IJ z20l7r.poz,624, j273,IS2g,l 543. 1566).
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