
PREZYDENT MIAST A T,ODZI
znak: DSS-OSn-u.Ot : 1.49 1.201 8.AJ

DECYZJA NR ZZ 1729II8

Dzialilqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. - Kodeks
postqpowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. 1257, z 201g r. poz,
149, 650) zwanego dalej w skr6cie Kpaoruz 11, 83 ust. ,2a,4 i 6 art. g3c ust.1,3i4, art.83dust.'1,2i4, art. g6ust, l pkts ito 6kwietnia 2004r.o
ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. tJ. z z0lg poz. wanej dalej w skr6cieuoop po rozpatrzeniu wniosku zarzqdt Zipleni Lodzi zls Drzy ul.
Konstantynowskiej 8/ I 0 (pism o znak: zzM.w zM.zt . s o I . 6 5 .20 rg . B z)

orzeka

1. Zezwoli(, Zarzqdowi Zieleni Miejskiej w
terenie pasa drogowego ul, Zgierskiej
ewidencyjna nr ll5 w obrgbie B-47) w
drzewa do usuniEcja,bez pobrania oplaty z

Lokalizaila drzewa obj gtego zezwoleniem
stanowi4cym szkic mapy.

okreSlopa zostala w zalqczniku nr 1 do decyzji,

2. UzaleLni(. wydanie zezwolentana usuniEcie drzpwa wymienionego w pkt I od zast4pienia
go nasadzeniem zamiennym w iloSci I szt. drze{va, wymienionego w tabeli nr 2.

abe nrz-Wykaznasadzeh

L.p. Gatunek
IloSd

nasadzefi
szt,

Parametry nasadzef :

Obwrid pnia /w cm/ na
wysokoSci 100 cm

dwuszyjkowy, klon zwyczajny, grab, robinfa
akacjowa,wiqz,lipa, buk, dab lub brzoza

I szt. ponad I 5 cm

Nowe nasadzenie nale|y wykona6
przy sk:rzyzowaniu z ul. Kr6tk4 w tr odzi I
pozostajqcych w administrowaniu Zarzqdu
prawidlowy rozw6j nowej sadzonki. plano
z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4 tech
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abef a nr | - Wykaz cJrzew do usuniecia

Lp. Gatunek Obwr6d pnia
drzewa [cml P rzy czyna usunigcia d rzew

I Klon srebrzysty 128
Drzewo obumai,lo i nie posiada korony ponadto nie rokuje szans

na wznowienie wegetacji. W chwili obecnej drzewo stwarza
zagr oiienie bezp i ec ze ri stwa ru c h u dro gowe go.



3. Ustalid nastqpuj4ce, koflcowe terminll realizacji zezwolenia'.
. usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie m 1 sentencji moze nast4pi6

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

powinno nast4pii w terminie do korica grudnia 2019 r.;

4. Zobowiqza(. Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr-odzi do poinformowania wydaj4cego
zezwolenie o wykonaniu nasadzef zastgpczych, o kt6rym mowa w punkcie 2 sentencji
w terminie do l4 dni od daty jego wyfonania.

Uzasadnienie
Do Wydzialu Ochrony Srodowislda i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych

Urzqdu Miasta tr-odzi wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w Lodzi o wydanie
zezwolenia na usuniEcie 1 szt. drzewa, rosnqcego na terenie pasa drogowego ul. Zgierskiej
przy skrzy|owaniu z ul. Kr6tkq(dzialka dwidencyjnarc ll5 w obrpbie B-47) w tr odzi.

PodstawE materialnoprawnq rozpa.rzenra przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. I uoop. zawartajest zasada,
ze usunigcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci moze nast4pi6 po uzyskaniu
zezwolenra wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wiaSciciela urzqdzeil, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z p62n. zm) - jeaeli
drzewo, bqdLkrzew zagralajqtym urzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.l uoop. zezwolenie na
usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji wojt,
burmistrz albo prezydent miasta w forlmie decyzji administracyjnej, a w przypadku gdy
zezwolenie dolyczy drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabyk6w
- woj ew6dzki konserwator zabytk6w.

W przedmiotowej sprawie wniosek zLoLyL wladaj4cy ww. nieruchomoSciq. Dzialka nie
naIe?y do katalogu nieruchomoSci wpisa4ych do rejestru zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenta na usuniqcie drzew lub krzEw6w, kt6re winno zawieraC imiq, nazwisko, adres,
lub siedzibq wnioskodawcy, oSwiadqzenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomo6ci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzeh, o kt6rych mowa
w art. 49$ I Kodeksu cywilnego, zgodE rirlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana, flazwe
gatunku drzewa lub krzewu, obwod pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cffi,
aw pruypadku gdy na tej wysokoSci drzeiwo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego z tych pni,
b) nie posiada WraLme wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony
drzewa. WielkoSd powierzchnr, zkt6rej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyczyn% termin
zamierzonego usuniqcta drzewa lub krNewu oraz wskazanie czy usuniEcie wynika z celu
zwr4zanego zprowadzeniem dzialalnoScl gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany przez
projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania
dzialki lub terenu w przypadku realizagji inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie
z ustawq z dma 7 lipca 1994r. - Pr4wo budowlane - okreSlajqce usytuowanie drzewa
w odniesieniu do granic nieruchornoSci i obiektow budowlanych istniej4cych lub
projektowanych na tej nieruchomo6ci. Projekt planu nasadzefr zastEpczych, stanowi4cych
kompensacjE przyrodniczqza usuwane {rzewa lub krzewy lub projekt przesadzenia drzewa
lub krzewu, wykonany w formie (ysunku, mapy bqd2 projektu zagospodarowania
nieruchomoSci, DecyzjE o Srodowiskowyrch uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie
uzgodnienia warunk6w realizacji przedsiqwziEcia w zakresie oddziaiywania na obszar Natura
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2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na czynnoSci podlegaj4ce zakazom
okreSlonymwart.5l ust. l pkt 1-4 il0orazwart,52ust, l pkt 1,3,7,8,12,13,15 jezelizostalo
wydane.

Po zapoznaniu siq ze zlozonq dokumenfacj4 w mysl art. 50 $ I ustawy Kpa
\lYznaczono oglEdziny w terenie celem przeprowr[dzenia czynnoSci urzEdowych. W trakcie
trwajqcych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyozny, zweryfikowano dostqpnoSi miejsc do
nasadzefl zamiennych oruz okreslono cechy usuu,lanych drzew - ich warlo S;c przyrodniczau
w tym tozmiar drzew, funkcjg jakq pelni4 w ekosystemie, wartoSc kulturow4 walory
krajobrazowe i lokalizacjq.

W terenie stwierdzono, ze klon srebrzysty pbumart i nie posiada korony ponadto nie
rokuje szans na wznowienie wegetacji. Drzewo w chwili obecnej stanowi zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi, mienia w istniej4cych obiektach budowlanych oraz ruchu drogowego.
Rozpoznajqc sprawQ i oceniaj4c zasadnoSi przedlozonego wniosku, udzielono zezwolenia na
usuniEcie 7 szt. drzewawyszczeg6lnionego wpunkpie 1 sentencji d,ecyzji.

Zasad4 jest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniqcie drzew lub
krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wladciwy do wydania zezwoleniana usunigcie drzew
lub krzew6w. .Iakkolyiek tre6c art. 86 ust. 1 uoop zakladawyjatki i tak nie naliczasiE oplat za
usunigcie: ,,1) drzew lub lcrzewdw, na kt6rych usuniqcie nie jest wymagane zezwolenie;
2) drzew lub krzewdw, ne kt6rych usuniqcie osa,ba fizyczna uzyskal,a zehoknie na cele
niezwiqzane z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej; 3) drzew tub lcrzewow, je2eli
usuniqcie iest nuiqzane z odnowq i pielqgnacjq dizew rosnqcych na terenie nieruchomoici
wpisanej do rejestru zabytkfw; 4) drzew tub lcrzeytdw, ktdre zagrazajq bezpieczensfwu ludzi
lub mienia w istnieiqcych obiektach budowlanych tub funkcjonowaniu ur)qdzen, o kt1rych
mowl w art. 49 $ I Kodeksu cywilnego; 5) drzew tub lvzew6w, kt6re zagraiajq
bezpieczenstwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczenstwu zeglugi,. 6) drzew lub
hrzew1w w zwiqzku z przebudowq drdg publicznygh tub linii kolejowych; Z1 artrr, kt1rych
obw6d pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie przelcracza; a) 75 cm - w przypadku topoli,
wierzb, kasztanowca zvvyczainego, klonu jesionolistnego, klonu sreirzystego, robinii
akacjowei oraz platanu klonolistnego, b) 50 cm -w przypadku pozostalych gatunkow drzew -w celu przywr6cenia gruntdw nieu2ytkowanych dp uzytkowania rolniczego tub do innego
u2ytkowanih zgodnego z przeznaczeniem terenLt, okreilonym w mieiscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenui 8) krzewdw, kt6rych wiek nie przelcracza 25 tat, w celu prrywi\rnnia grunt;w
nieuZytkowanych do uLytkowania rolniczego tub do innego u2ytkowania zgodnego

nym w miejscowym planie zagospodarowania
h zabudowy i zagospodarowania terenu;9) drzew lub
gnacyjnymi drzew lub lvzewfw na terenach zieleni,.

l0) drzew lub krzew6w, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na przeiycie, z przyczyn
niezale2nych od posiadacza nieruchomoici; t 1) topoli o obwodzie- pnii mierzonym na
wysokoici I30 cm wynoszqcym powyzej 100 cm, nienale2qcych do gatuni|w rodzimych, jeieli
zostanq zastqpione w najblizszym sezonie wegetacyjnym drzev,ami innych gatunk6ut;
I2) drzew lub krzewdw, jezeli usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb1w
objqtych ochroncl gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub lcrzew7w
z grobli s \eli usuniqcie jest zwiqzane z regulaciqi utrzyma niem i utrzymtaniem uizqdzen wodnychsluzqcych az ochronie przeciwpowodziowej w zakresie
niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzen; t 5) drzew lub lvzew7w usuwanych
z terenu poligon6w lub placdw twiczefi, sluiqcych obronnolci parisfvta. 2, Ut przypadkach,
o kt1rych mowa w ust. l, iezeli wydanie zenuolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu zostalo
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uzaleinione od przesadzenia tego drzewq lub l<rzewu albo wykonania nasadzeri zastqpczych,
a przesadzone albo posadzone drzewo lfub krzew nie zachowaly 2ywotnolci po 3 latach od
dnia uplywu terminu wskazanego w tlry zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
nasadzen zastQpczych, lub przed uplywel,n tego okresu, z przyczyn zaleinych od posiadacza
nieruchomoici, organ wlaiciwy do wyQania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lvzewu
naklada ponownie w drodze decyzji obbwiqzek wykonania nasadzen zastqpczych. Przepisy
art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stoisuje siq odpowiednio. 3. IIt przypadku niewykonania
nasadzeri zastqpczych, o kt1rych mowa vlt ust. 2, zgodnie z zenvoleniem na usuniqcie drzewa

e gz e kucyj nym w admini s tr acj i "
nienia z wyj4tkiem zwiqzanym z zaistnieniem,
skazane do usuniqcia stanowi zagroLenie
obumarlo i nie rokuje szans na wznowienie

wegetacji. Wobec powyZszego zezwolen[a na usuniEcie ww. drzewa udzielono bez pobrania
oplaty ztego tytulu, zgodnie z art.86 u$t. 1 pkt 5 i 10 ustawy z dma 16 kwietnia 2004r. o

ochronie przyrody cyl''. ,,art. 86 ust. 1. Nie nalicza siq oplat za usuniqcie; pkt 5) drzew lub
krzewow, ktdre zagra2ajq bezpieczefistwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczeitstwa zeglugi; pkt 10) drzew lub krzewow, kt6re obumarly lub nie rokujqszansy na
przezycie, z przyczyn niezaleinych od posiadacza nieruchomoici. "

JednoczeSnie, bior4c pod uwagq arl. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie
olenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu moze

nasadzeri zastqpczych lub przesadzenia tego
adku uzale2nienia wydania zezwolenia na

nasadzen zastqpczych, iezwolenie to okreSla
zew lub wielkoft powierzchni krzew6w; 3)

minimalny obw6d pnia dr okbici 100 cm lub m krzew6w; 4) gatunek
lub odmianq drzew lub 5) termin wykonan 6) termin zloienia
informacji o wykonaniu zqzwolenie na usu srebrzystego zostalo
uzaleZnione od spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie
okreSlonym w podpunkcie 2) w punkcif 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubytku
w ekosystemie miasta. W interesie Strony leLy,by zakupiony material nasadzeniowy byt jak
najlepszej jakoSci oraz zostal objEty piacami pielEgnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanie
wegetacji.

W dniu oglqdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrEbie drzewa
wnioskowanego do usuniEcia nie stwier{zono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.
1 ustawy z dnta 16 kwietnia 2004 r. o o(hronie przyrody) cytl. "Organ wlasciwy do wydania
zenuolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
w zakresie wystQpowania w ich obrqbie gjatunkdw chronionych".

Bior4c ponilsze pod uwagq orzeczonojak w sentencji.

Przed przyst4pieniem do usuniqcib drzewa objEtego niniejszym zezwoleniem, prosimy
o zapoznanie siE z informacj4 dodatkow{ w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwterzqt,
zawafiqw zalqczniktrff2 do decyzji.

Zgodnie z treSci4 art. 83a ust. 2a i 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt
niniejszej decyzji uznano za uzgodiriony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w tr-odzi, w zwi4zku z nie wyra2eniem stanowiska przez RDOS.w terminil
30 dni od dnia otrzymania projektu nilriejszego zezwolenia.
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Pouczenie:
1. W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr 1 sentencj i decyzji, wobec kt6rego przewidziano

zast4pienie go innym drzewem w punkcie 2 sentencji decyzji, a posadzone drzewo nie zachowato ZywotnoSci
po 3 latach od dnia uptywu terminu wskazanego w punkcie 2 sentencji decyzjt lub przed uptywem tego
termnu, zprzyazyn zaleznych od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w drodze Aecyili
obowiEzek wykonania nasadzefl zastgpczych. W przypadku niewykonania nasadzef zastgpcrych zgodnie
z zem'toletiem, bpd4 miaty zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji. podstawa
art.86ust.2i3uooo.

2. UsuniEcie drzewaptza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt 1 sentencji d,ecyzji potraktowane zostanie
jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w ar1. 88 ust. I pkt 1 uoop, polegaj4cy na usuniEciu drzew bez
wymaganego zezsttolenia, stanowiqcy podstawg do wymierzenia administracyjnej kury pienigZnej
w wysokoSci dwukrotnej oplaly zausunigcie drzew,

3. Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunipcia drzewaw terminie okreSlonym w pkt 3 ppkt I sentencji
decyzji.

4. Zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydziatu ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta \,odzi o dokonaniu nowych nasadzef ma
na celu umoZliwienie stwierdzenia, ze strona wypetnila w4runek okreslony w punkcie 2 sentencji decyzji.5. Uzyskanie zezwolenia na usuniqcie drzewa nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci kamej za
nieprzestrzeganie zakazow i ograniczef wynikaj4cych z p,rzepis6w og6lnych, dotycz4cych ochrony przyiody
i ochrony zwterzqt, w szczeg6lnoSci zakazu niszczenia gliazd i schroniei zwierz4t objptych ochron4 prawn4
oraz human i tarn e go traktowania zw i er zqL dzikich.

6' przysluguje strono Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
za posrednictwem dzialu ochrony Srodowiska iRolnictwa
aw Spolecznych ur zi, dziarai|cego z upowa2nienia prezydenta
nie l4 dni od daty j

Zalaczniki:
1. Szkic mapy zlokalizacj4drzewa do usunigcia.
2' Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierzqt,

Otrzymuia:
l. Zarzqd Zieleni Miejskiej

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

Zwolniono z oplatv skarbowel,
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada2006 r. o oplacie skarbowej (jednolity tokstt Dz. \J 22017 r po2,624,1273,152g,1543, 1566)
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