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PREZYDENT MIAST A I-ODZI
znak: DSS-OSR-I.6 1 3 Ll 104.2017/20 1 8.AKO N,6d2, dnia 10.01.2018 r.

DECYZJA NR ZZI25/1SK

Dzialaj4c na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) zwanego dalej w skr6cie Kpaoraz
aft. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1 i 2a, art.S3c ust. r,3 i 4, art. g3d ust. 1, 2 r 4, art. g6 ust. I pkt 5
ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (Dz.IJ. z 2016 r. poz. 2134,2249,
2260, z 2017 r, poz. 60, 732, 1074), zwanej dalej w skr6cie uoop - po rozpavzeniu wniosku
Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr odzi zls przy ul. Konstantynowskiej 8/10 (pismo znak:
zzM.wzM.zT .s}r .334.2017 .BZ)

orzeka

1. Zerwoli( Zarz4dowr Zieleni Miejskiej w N,odzi na usunigcie 1 szt. drzewn, rosn4cego na
terenie pasa drogowego ul. Aleksandrowskiej w tr-odzi (dzialki ewidencyjne nt ll7 oraz
42 w obtgbie B-55), wymienionego w Tabeli nr 1, pn. Wykaz drzew do usunigcia.bez
pobrania oplaty ztego tytulu.

Lokalizacja drzewa objgtego zezwoleniem okreslona zostala w zal1czniku nr I do decyzji,
stanowi4cym mapg.

2. UzaleLni( wydanie zezwolemana usunigcie drzewa wymienionego w pkt 1 od zast4pienia
go nasadzeniem zamiennym w iloici I szt. drzewa, wymienionego w tabeli nr 2,

nasaozen zast

L.p. Gatu ek Parametry nasadzef : Obw6d pnia /w cm/
na wysokoSci 100 cm

I 'Klon zwyczajny 1 szt. 14cnr

Uzqd Miasb Lodzi
Depada me nt S p raw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Marszalka J6zefa Pilsudskiego 1OO

92_236 L6dt

2 -\|vkaz dzert

rl usun

L.p. Gatunek
Obw6d pnia
na wysoko5ci
l30cm [cml

Przyczyna

I Olsza czarna
I 30+ I 50+

133+10

Drzewo rodnie na skarpie (w rowie rnelioracyjnym), przry
podstawie pnia widoczne s4 pr6chniej4ce ubytki wglgbne,
Piefr drzewa rozrrridla sig przy podstawie (rozwidlenia V-

ksztaltne), pnie odchylaj4 sig od siebie(ich statykajest
zaburzona). Pieri drzewa o obwodzie 1 5Ocm jest

pochylony w strong ulicy Aleksandrowskiej. W miejscu
ronryidlenia widoczne s4 mokre zacieki, kt6re Swiadcz4
o oslabionycli wtaSciwoSciach mechaniczrrych drzewa

(szczeg6lnie w tym miejscach). Istnieje zagrolenie,
2e pnie drzewa mog4 sig rozlamac i spowodowac

zagroAenie dla os6b, mienia oraz ruch drogowego.



Nowe nasadzenie nale2y wykonai na terenie pasa drogowego ul. Aleksandrowskiej
w N'odzi lub na terenach bEd4cych w zasobach Miasta pozostaj4cych w administrowaniu
Zaruqdu Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j nowej sadzonki.
Planowane miejsce nasadzeri nie moie kolidowad z istniejqc4 i planowan4 infrastruktur4
techniczn4.

3. Ustalid nastgpuj4ce, koncowe terminy realizacji zezwolenia:
. usuniQcie drzewa wymienionego w punkcie ru 1 sentencji moZe nast4pi6

w terminie do kor[ca grudnia 2018 r.;
. wprowadzenie nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie nr 2 sentencji

srudnia 2018 r.lpowinno nast4pii w terminie do korica

4. Zobowi4za(. Zarzyd Zielem Miejskiej w tr-odzi do poinformowania wydaj4cego
zezwolenie o wykonaniu nasadzenra zastEpczego, o kt6rym 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

Urzgdu Miasta Lodzi wplyn4l wniosek Zaruqdu Zielem Miejskiej w tr-odzi o wydanie
zezwolenta na usunigcie I szt. drzewa, rosn4cego na terenie pasa drogowego
ul. Aleksandrowskiej w tr odzi. W uzasadnieniu podano, 2e drzewo jest pochylone oraz
posiada pr6chniej4cy ubytek u podstawy pnia. Do wniosku dol4czonb map7 z lokalizacj4
drzewa do usunigcia.

Podstawg materialnoprawn4 rczpatrzema przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawarle w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta j est zasada,
ze usunigcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomo6ci moze nast4pii po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wtraSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzeh, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dma'23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny ( Dz. u. z20l4r. poz. l2l, zpoLn, zm.) -jezeli drzewo, b4d2l<rzew
zagra2alEtymurz4dzeniom. W mySl ar1. 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 - wojew6dzki konserwator
zabytk6w.

W przedmiotowej sprawie wniosek zloZyl wladaj4cy ww. nieruchomoSci4. Dzialka nie
nale?y do katalogu nieruchomo6ci wpisanych do rejestru zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re winno zawrerac: imig, nazwisko, adres,
lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasno6ci urz4dzei, o ktorych mowa
w arI. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodE wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymag ana, nazwQ
gatunku drzewa lub krzewu, obwod pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cffi,
aw ptzypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego zlychpnt,
b) nie posiada wyra2nie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony
drzewa. WielkoSi powierzchni, z kt6rej zostanie usuniEty krzew, miejsce, przyczyng, termin
zamterzonego usunigcta drzewa lub krzewu oraz wskazanre czy usunigcie wynika z celu
zwi4zanego zprowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykbnany przez
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projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania
dzialki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie
z ustaw4 z dnta 7 lrpca I994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce usytuowanie drzewa
w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych istniej4cych lub
projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzef zastEpczych, stanowi4cych
kompensacjE przyrodniczE za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt przesadzema drzewa
lub ktzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqd2 projektu zagospodarowania
nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie
uzgodnienia warunk6w realizacji przedsiqwzigcia w zakresie oddzialywania na obszar Natura
2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na czynnoSci podlegaj4ce zakazom
okreSlonymwaft.5l ust. l pkt 1-4 i70orazwart.52ust. l pkt 1,3,7,8,L2,73,15 jezeli zostalo
wydane.

Po zapoznanru sig ze zlo1on4 dokumentacj4 w mysl ar1. 50 $ I ustawy Kpa
rA}znaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzgdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, zweryfikowano dostgpnoSc miejsc do
nasadzefi zamiennych oraz okreSlono cechy usuwanego drzewa - jego wartoSi przyrodntczq,
w tym rozmiar drzewa, funkcjg jak4 pelni w ekosystemie, wartoSi kulturow4, walory
krajobrazowe i lokalizacjg. W terenie stwierdzono, 2e roSnie na skarpie (w rowie
melioracyjnym), przy podstawie pnia widoczne sq pr6chniej4ce ubltki wglgbne. Pieri drzewa
rozwidla sig przy podstawie (rozwidlenia V-ksztaltne), pnie odchylaj4 sig od siebie(ich statyka
jest zaburzona). Pieri drzewa o obwodzie 150cm jest pochylony w strong ulicy
Aleksandrowskiej. W miejscu rozwidlenia widoczne s4 mokre zaciekt, kt6re Swiadcz4 o
oslabionych wlaSciwoSciach mechanicznych drzewa (szczegolnie w tym miejscach). Istnieje
zagro?ente, 2e pme drzewa mog4 sig rozlamai i spowodowai zagroZente dla os6b, mienia
oraz ruch drogowego. Na gruncie ustalono r6wniez, Ze przedmtotowe drzewo posiada wartoSi
przyrodnicz4, k:rajobrazow4 i kulturow4. Jednoczesnie na gruncie stwierdzono, 2e mozliwe
jest wprowadzenie nasadzef zamiennych w postaci I szt. drzewa, Na t4 okolicznoS6
sporz4dzono protok6tr oglgdzin. Rozpoznaj4c sprawQ i oceniaj4c zasadnoSi przedlozonego
wniosku, udzielono zezwolenia na usuniEcie 1 szt, drzewa Wszczegolnionego w punkcie I
sentencji decyzji,

Zasad4jest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek treSi art. 86 ust. 1 uoop zaklada wyjatki i tak nie nalicza sig oplat za
usuniEcie '. ,,1) drzew lub krzew6w, na lct6rych usunigcie nie jest wymagane zenuolenie;
2) drzew lilb lcrzewdw, na h1rych usunigcie osoba fizyczna uzyskala zenuolenie na cele
niezwiqzane z prowadzeniem dziatalnofci gospodarczej; 3) drzew lub krzeu,6w, je1eli
usunigcie jest z,uiqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici
wpisanei do rejestru zabytk1w; 4) drzew lub krzew6w, kt6re zagra2ajq bezpieczenstwu ludzi
lub mienia w isl:niejqcych obiektqch budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o kt1rych
molua w art. 49 $ I Kodeksu cywilnego; 5) drzew lub lcrzew6w, kt6re zagraiajq
bezpieczenstwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczenstwu ieglugi; 6) drzeyv lub
lcrzew1w w nuiqzku z przebudowq dr6g publicznych lub lini.i kolejowych; 7) drzew, ktdrych
obw6d pnia mierzony na wysokolci 130 cm nie przelcracza; a) 75 cm -w przypadku topoli,
wierzb, kasztanowca a,vyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
akacjowei oraz platanu klonolistnego, b) 50 cm - w przypadku pozostalych gatunk6w drzew -
w celu przyvtr6cenia gruntdw nieuzytkowanych do u|ytkowania rolniczego lub do innego
u2ytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, olleilonym w miejscowym planie
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z przeznctczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie zagospodarowania
przeqtrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;9) drzew lub
ltrzelp|w w zwiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub lcrzew|w na terenach zieleni,.
10) /rzew Jub krzew6w, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na prze2ycie, z przyczyn
niezhle2nych od posiadacza nieruchomoici; l l) topoli o obwodzie pnia mierzonym na
wysQkoici I30 cm wynoszqcym powy2ej I00 cm, nienale2qcych do gatunk6w rodzimych, jezeli
zostQnq zastqpione w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk6w,'

z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb1w
dlisk przyrodniczych; 13) drzew lub krzewfw
6w, je2eli usunigcie jest zwiqzane z regulacjq
nywaniem i utrzymaniem urzqdzen wodnych

az ochronie przeciwpowodziowej w zakres'ie
niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzeri; 15) drzew lub krzewdw usuwanych

cych obronnoici panstwa. 2. W przypadkach,
lenia na usunigcie drzewa lub l<rzewu zostalo

krzewu albo wykonania nasadzeri zastgpczych,
ew nie zachowaly |ywotnoici po 3 latach od

oleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
o olrresu, z przyczyn zaleinych od posiadacza
zezwolenia na usunigcie drzewa lub lczewu
k wykonania nasadzeri zastgpczych. Przepisy

art. 83c ust. 4 oraz art, 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio. 3. W przypadku niewykonania
nasadzeri zastgpczych, o ktfrych mowa w ust. 2, zgodnie z zenuoleniem na usunigcie drzewa
lub lyzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji"

p Przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z syuacj4 w kt6rej drzewo wskazane do
usurligcia stanowi4 zagrolenie bezpieczefrstwa ruchu drogowego. Wobec powyzszego
zezwolenta na usunigcie ww. drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, zgodnie
t u71t, 86 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody cyt.'. ,,art, 86 ust.
l. lllie naliczo sig optat za usunigcie: pkt 5) drzew lub krzewdw, kt6re zagraiajq
bezp'ieczeristwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu 2eglugi. "

JednoczeSnie w mySl ar1. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cy|.'. ,,art.
83 c ust. 3. Wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu moie byt uzaleznione od
okre$lenia przez organ nasadzen zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu.
Art. 83d ust, 2. [4/ przypadku uzale2nienia wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub
krzewu od wykonania nasadzen zastgpczych, zezwolenie to okreila dodatkowo; 1) miejsce
nasadzen; 2) liczbg drzew lub wielkoit powierzchni lcrzewfw; 3) minimalny obw6d pnia
drzeyva na wysokoici I00 cm lub minimalny wiek lcrzew6w; 4) gatunek lub odmiang clrzew lub
lcrzewfw; 5) termin wykonania nqsadzefi; 6) termin zloienia informacji o wykonaniu
nasadzen", zezwolenie na jego usunigcie zostatro uzaleZnione od spelnienia warunk6w,
okreSlonych w punkcie 2 sentencji decyzjr, w terminie okreSlonym w podpunkcie 2)
w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta.
W interesie Strony le|y,by zakupiony materiat nasadzeniowy byl jak najlepszej jakoSci oraz
zosral objgty pracami pielggnacyjnymi gwarantujEcymi utrzymanie wegetacji.

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzewa
wnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.
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1 ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r. o ochroni
zea,uolenia na usunigcie drzewa lub krze
w zakresie wystgpowania w ich obrgbie gatunk

Bior4c ponizsze pod uwagg orzeczonojak w se

Przed przyst4pieniem do usunigcia drz
o zapoznanie sig z informacj4 dodatkow4 w z
zawart4w zal1cznikunr 2 do decyzji.

Zgodnie z treSci4 art. 83a ust. 2a ust
decyzji uznano za uzgodniony przez Reg
w N,odzi,w rwi4zku z niewyraLeniem stano
otrzymania projektu niniejszego zezrvolenia.

Pouczenie:
1. W odniesieniu do drzewa wymienioneg

przewrdziano zast4pienie go innym dr
a posadzone drzewo nie zachowalo Zyw
wskazanego w punkcie 2 sentencji lub prze
od posiddacza nieruchomoSci, nalozony z
wykonania nasadzenia zastgpczego. W pr
zgodnie z zezwoleniem, bgd4 mialy zastos
w administracji. Podstawa aft. 86 ust. 2 i 3

2. Usunigcie drzewa poza terminem okres
zostanie jako delikt administracyjny, o
polegaj4cy na usuniEciu drzewa bez wym
wymierzenia administracyjnej kary pien
usunigcie drzewa.

3. Niniejsza decyzla wygasa w przypadku nieusunigcia drzew w terminie okreSlonym w pkt 3
ppkt 1 jej sentencji.

4. Tobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ociuony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta \,odzio dokonaniu nowego nasadzenia ma na
wypelnila warunek okreSlony w punkcie 2 s

5. Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew
karnej za nieprzestrzeganie zakazow t og
dotyczEcych ochrony przyrody i ochrony
gniazd i schronieri zwierzqt objgtych oc
zwieruqt dzikich.

6. Od niniejszej decyzji prrysluguje strono
Odwolawczego w \,odzi, wniesione za p
Srodowiska i Rolnictwa w Departamenci
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pa z Iokalizacj 4 drzewa do usunigcia.
formacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierz1t.

ura:
Zielem Miejskiej

-303 tr-6d2, ul. Konstantynowska 8/10

i ustawazdnia l6listopada2006r. ooplacie skarbowej 0ednotitytekst: DztJ.z2016r.,poz. lB27).
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