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qzku z ar1. 83 ust. 1, art. g3a ust. 1.2a. 4
st. 1 pkt 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia

, poz. 2734,2249,2260 z 2017, poz. 60, 132,1074) po rczpatrzeniu wniosku zarzqdu zieleni Miejskiej , ri"dtibqw Loazi przy uhcyKonstantynowskiej 8/I 0

orzekai

PREZYDENT MIAST A LODZI

Znak: DSS-OSR-I.613 1 .836.2017 .MD

'fabela

Il!4ql'. 2. Wyl<az nasadzeri

Lodz, dnia 19.12.2017 r.

ewidencyjnej o numerze lllT
moie kolidowad z istniej4c4

nr kaz drzew do usuni

L.p. Gatunek

Ob*'6d pnia na
n'ysokofci 130cm,

powierzchnia
zajmowanz przez

krzewv

Ulvagi

Klon jawor r40
I)rzewo obumarlo i nie rokuje szans
na wznowienie wegetacji, posiada

pQkaiQcie na pniu.
2 Klonzwyczajny 2r9 Dtzewo obumarto i nie rokuje szans

na wznowienie wegetacji.

Usytuowanie drzew objptych zezwoleniem okreslone zostalo w zalqczniku nr 1 do
de cy z.i i, stanowi qc ym rysunek z naniesion qrokarizaci q dr zew do usuni p ci a.

2' azabLni( wydanie zezwolenia na usunipcie drzew wymienionych w punkcie 1, odzast4pienia ich nowymi sadzonkami drzew w iloSci 2 sztuk jak w tabeti nr).

Nowe nasadzenia nale|y wykonai na dzialce
\ / obrEbie W-9. planowane miejsce nasadzefi nie
i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

L.p. Gatunek Ilo5d (szt.)

Parametry nasadzefi
(obwtid pnia

w ctn, na wysoko$ci
100 cm)

Klon jawor 2 8-12 cm
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3. Ustalid kofcowe i nieprzekraczalne terminy reahzacjr zezwolenra:
a) termin usuniqcia drzew wymienionych w punkcie 1 - do 30 listopada 2018 r.;
b) termin wprowadzenia nasadzef zastgpczych (posadzenie nowych drzew), o kt6r'ycb

mowa w punkcie 2 sentencji - do 30 kwietnia 2019r.,,
Zmiana terminu usuniEcia drzew mohe nastqpi6 jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezwoleniu zmreniajqcym, pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem o zmianE przed
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4.Zobowi1za( Zarzqd Zieleni Miejskiej z siedzibqw Lodzi przy ulicy Konstantynowskiei
8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie
Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N-odzi o wykonaniu nasadzen zastgpczych, o kt6lych
mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty ich wykonania. Do powiadornienia nale21,

dotqczy 6 m ap Q z lokahzacj4 p o s adzonych z ami enne g o drzew.

Uzasadnienie:

Do Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wplyn4l wniosek Zarzqdu Zielem Miejskiej z siedzlbq w N,odzi przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10, w sprawie wydania zezwolenia na usuniqcie 2 sztuk drzew.
znajdujqcych siq w pasie drogowym ulicy Brzezifskiej w pobli2u nieruchomoSci nr 88

w \-odzi (dzialka ewidencyjna nr IlIT w obrgbie W-9). W uzasadnieniu wniosku podano, iz
ww. drzewa obumarly.

Podstawq materialnoprawne rczpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 plzepisy
za'wafie w rczdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawartajest zasada.

2e usunigcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci moze nastqpii po uzyskanir,t

zezwolenra wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci ze zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wla6ciciela urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z clma 23 kwiemja
1964r - Kodeks cywilny (Dz.U. z20I4r. poz.l2I, zp52n. zm.) - jeAeli drzewo, bqd?krzew
zagraLajqtymurzqdzeniom. W mySl art.83a ust.1 uoop. zezwoleme na usuniecie dlzewa lub
krzewu z tereRu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta w formie decyzji administracyjnej, aw przypadkr"r gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator
zabytl<ow.

Zgodnie zart.83a ust. 2a i 4 uoop. cyt.i ,,Zezwolenie na usuniqcie drzev,u t pcr.s'it'

drogowym drogi publicznej, z wylqczeniem obcych gatunkdw lopoli, wydaje siq po
uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony lrodowiska a organ wlaiciwy do w)tdctnio
zezwolenia niezwlocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprat4))i,

w lym dokumentacj q foto gr afi cznq dr zew a lub lvzewu. "

W arlykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenra na usuniqcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawierac'. imiq, nazwisko, adres.
lub siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wtadania
nierr.rclromoSci4albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzeit, o ktorych mowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodq wlaSciciela nieruchomoSci je5li jest wynagana.
nazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cm,
a w przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego z tych
pni, b) nie posiada wyralnte wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpo6rednio ponizej
korony drzewa. WielkoSi powierzchni, zktorej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyczyne.
termin zamrerzonego usuniEcia dtzewa lub krzewu oraz wskazanre czy usuniEcie wynika
z celu zwrqzanego z prowadzeniem dziaNalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany

nie uprawnienia budowlane projekt
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zagospodarowania dzialki lub terenu w przypadku realtzacji inwestycji, dla kt6rej jest on
wymagany zgodnie z ustawq z dnia 7 Iipca I994r. - Prawo budowlane - okreslaj4ce
ttsytuowanie dlzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych
ishriej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzef zastppczych,
stanowi4cych kompensacjE przyrodniczq za usuwane drzewa lub I<rzewy lub 

-projekt

przesadzema drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqdz piojektu
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacji przedsigwziEcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwoleme w stosunku do gatunk6wchronionych na
czynnoSci podlegaj4ce zakazom okreSlonym w aft. 51 ust. 1 pkt 1-4 r I0 orazw art. 52 ust.
1 pkt 1,3,7,8,12,13,15 jelelizostaLo wydane.

Po zapoznaniu siq ze zLolonqdokumentacjA w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w forrnalnych w przedlolonym wniosku, wobec czego w mySl art 5b $ 1 ustawy Kpa
wyznaczono oglEdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzpdowych. W trakcie
trwajqcych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, okreslono cechy usuwanych drzew -
ich wartoSi przyrodniczq, w tym rczmrar drzew, funkcjp jak4 pelni4 w ekosystemie, wartoSi
kulturowq walory krajobrazowe i lokalizacjg.

W terenie stwierdzono 2e drzewo o ff inw. 1 - klon jawor o obwodzie pnia 140cm
obumarlo i nie rokuje szans na wznowienie wegetacji. Ponadto posiada pgkniqiie na pniu.
Drzewo o nr inw. 2 - klon zwyczajny o obwodzie pnia2lgcm obumarlo i nie rokuje ,runr ru
wznowienie wegetacji. Wnioskowane do usuniqcia drzewa w chwili obecnej stwarzajq
zagtoAenie bezpieczenstwa ludzi i ruchu drogowego. Na t4 okolicznoS c sporzqdzono protok6i
oglEdzin.

Rozpoznaj4c sprawQ i oceniaj4c zasadnoS6 przedlohonego wniosku, udzielono zezwolema
na usuniqcie 2 sztuk drzew, wyszczeg6lnionych w punkcie 1 sentencji decyzji.

Zasad4 jest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniEcie drzew lub krzew6w,
Itt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydani a zezwolenia na usunipcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek tresi art. 86 ust. 1 uoop zaldada wyjatki i tak nie nalicza sis oplat za
usunigcie :

.drzet4' lttb hzewdw, na ktorych usuniqcie nie jest wymagane zezwolenie,.
2) drzev' lub krzew6w, na kt1rych usuniqcie osoba fizyczna uzyskala zenaolenie na cele
nienttiqzane z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej; 3) drzew lub krzew6w, ieieli
usuniqcie jest zwiqzane z odnowq i pielqgnacjq drzew rosnqcych na terenie nieruchomoSci
t'lpisanei do rejestru zabytkfw; 4) drzew lub krzew6v,, kt6re zagrazajq bezpieczeristwu ludzi
lub ndenia w is'tniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeri, o kt1rych
rnowa t4) arl. 49 $ I Kodeksu cywilnego;5) drzew tub krzew6w, kt6re zagrazaiq
ltezpieczeitsttvtt ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu zeglugi;
6) drzew lub lrrzewdw w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych lub linii koleioiylht,
7) drzew' ktdrych obw6d pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie przelcracza;
a) 75 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesiinolistnego,
klonu s'rebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 50 cm - * prrypoik,
pozostalych gatunk6w drzew w celu przywr6cenia grunt6w nieuiytkowanyih do
uzytkowania rolniczego lub do innego uzytkowania zgodnego , prrrrnoipreniem tereny,
okt'ellonynt w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabtLdov'y i zagospodarowania terenu; B) krzew6w, kt1rych wiek nie przelcracia 25 lat, w celu
przywr6cenia grunt6w nieu2ytkowanych do u2ytkowania rolniczego lub do innego
uz1ttl1ovt51t'tict zgodnego z przeznaczeniem terenu, olcreilonym w miejscowym ptaiie
zagospodarorvania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zigospodariwania
terenu|9) drzew lub lcrzew|tv w zwiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub krzew1w na
terenach zieleni;10) drzew lub lcrzew6w, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na przezycie,

mrerzonym
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na wysokoici 130 cm wynoszqcym powyzej 100 cm, nienale2qcych do gatunk6w roclzintych,
jezeli zostanq zastryione w najbli2szym sezonie wegetacyjnym dt,zewanti innych gaturnkrh,tt;
12) drzew lub lcrzewfw, jezeli usuniqcie wynika z potrzeb ochrony ro|lin, zuierzqt i grzybrht
objqtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych;13) drzew lub krzeyr,6tt,
z grobli staw1w rybnych; 14) drzew lub lvzew6w, je1eli usuniqcie jest zwiqzane z regulacf cl

i utrzymaniem koryt ciekdw naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzefi tvodnych
stuzqcych ksztaltowaniu zasob1w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziov,e.j yt, zakresie
niezbqdnym do wykonania i utrzymania lych urzqdzen;t 5) drzew lub krzev,tSy, Ltstu,r,anych
z terenu poligon6w lub plac6w twiczeri, slu2qcych obronno,f ci pait.stt,ttu.
2. W przypadkqch, o ktdrych mowa vt Ltst. 1, jeieli wydanie zezwolenia na us,uniqcie dt.zey,u
lub lrrzewu zostalo uzaleznione od przesadzenia tego drzewa lub krzewtt albo t\tkonanicr
nasadzeri zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzev, nie zachotvaly
2ywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwolenitt na ich
przesadzenie lub wykonanie nasadzeri zastqpczych, lub przed uplywem tego okresu, z przyc4)n
zaleznych od posiadacza nieruchomoici, organ wla{ciwy do wydania zezu,olenicr na usuniqcie
drzewa lub krzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasctdzen
zastqpczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpoutiednio.3.
W przypadku niewykonania nasadzefi zastgpczych, o ktr|rych mowe 1,t) Ltst. 2, zgodnie
z zezwoleniem na usuniqcie drzewa lub /crzewu, stosuje siq przepisy o pos'tQpoi4)antLl
e gze kucyj nym w administr acj i ".

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyjqtkiem zwiqzanym z zaistnieniern
dw6ch przeslanek, tj. po pierwsze drzewa wskazane do usuniqcia zagraaajqbezpieczefstwLr
ruchu drogowego, po drugie nie rokuj4 szans na dalszy prawidlowy rozwoj. Wobec
powyzszego zezwolenra na usuniqcie drzew udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu.
zgodnie 2afi.86 ust. l pkt 5 i i0 ustawy zdnra l6kwietnia 2004r. o ochronieprzyrody cyt.:
,,1. Nie nalicza siq oplat za usuniqcie; pkt 5) drzew lub krzew6w, kt6re zcrgrcrzajcl
bezpieczeristwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu 2eglttgi oraz pkt t0)
drzew lub lcrzew1w, kt6re obumarly lub nie rokujq szans na przezycie, z pr4)czyn
niezaleinych od posiadacza nieruchomosci ".

JednoczeSnie, majqc na uwadze potrzebE odnawiania zasob6w skladnikow przyrody.
zgodnie z deklaracj4 Strony, w mySl art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody cyt.:
,,Wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu moze byt uzaleznione od oh,e.ilenict
przez organ nasadzeri zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu" oraz art. 83d
ust. 2 ustawy o ochronie przyrody cyt.: "W przypadku uzaleznienia wydania zezvtolenia ncr
usuniqcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzefi zastqpczych, zezwolenie to okrellu
dodatkowo: l) miejsce nasadzefi; 2) liczbq drzew lub wielkoit powierzchni krzev,rh,v; 3)
minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub minimalny wiek krzev,6y,; 4) gcrttmek
lub odmianq drzew lub lczewdw; 5) termin wykonania nasadzen; 6) termin zlozenict
informacji o wykonaniu nasadzey't", zezwolenie na ich usunigcie zostalo uzaleznione od
spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie okreSlonyn-r
w podpunkcie 2) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie
Miasta. W interesie Strony le|y, by zakupiony material nasadzeniowym byl jak najlepsze.j
jakoSci oraz zostaL objqty pracami pielqgnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanie wegetacji.

Zgodnre z art.83a ust. 6 cyt.: ,,Niewyrazenie stanowiska vt terminie 30 dni, a w przypctdktr
przeprowadzenia postqpowania wyjainiajqcego 60 dni, od dnia otrzymania proiektu
zezwolenia, o kt6rym mowa w ust. 2a i 3, przez organ, do kt6rego zwr1cono siq o zctiqcie
stanowiska, uznaje siq za uzgodnienie zenvolenia ", projekt decyzji uznano za uzgodniony.

W dniu oglqdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrqbie drzer,v
wnioskowanych do usunipcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.
1 ustawy z dnta 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlalciwy do w)tdanict

Urzqd Miasta t odz
Departament Spraw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al Pilsudskiego 100,92-326 l-od2



zezluolenia na usuniQcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
u, zakresie wystqpowania w ich obrqbie gatunk1w chronionych".

Bior4c powyZsze pod uwagp ) orzeczono jak w sentencji.

l.

5.

6.

J.

Pouczenie:

W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rych przewidziano zast4pienie
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 ptzyczyn zale2nych od posiadacza nieruchonroSci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji
obowi4zel< wykonania nasadzeri zastgpczych. W przypadku niewykonania nasadzef zastEpczych zgodnie
z zezwolentem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawa
art. 86 ust.2 i 3 uoop.
UsLrn igcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt a serrtencji potraktowane zostanie jako delikt
administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt I uoop, polegajqcy na usunigciu drzew bez
wymaganego zezwolenia, stanowiqcy podstawq do wymierzenia administracyjnej kary pienipZnej
w wysokoSci dwukrotnej oplaly za usuniEcie drzew.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunipcia drzew w terminie okreslonym w pkt 3 ppkt a jej
sentencj i.

Zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta N,odzi o dokonaniu nowego nasadzenia ma
na celu umoZliwienie stwierdzenia, 2e strona wypelnila warunek okreslony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci karnej za
nieprzestrzeganie zakazow i ograniczeri wynikaj4cych zprzepisow og6lnych, dotycz4cych ochrony przyrody
i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnoSci zakazuniszczeniagniazd i schronief zwierzqtobjgtych ochronEprawn4
o raz h u m an itarnego tralctowan i a zw ierzqt dzikich.
Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium Odwolawczego
w l-odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi, dzialaj4cego z upowa2nienia Prezydenta
Miasta N,odzi, w terminie l4 dni od daty jej otrzymania.

Zalaczniki:
I . Mapa z przyblihonqlokalizacjq drzew do usunigcia orazlokalizacj4nasadzeri zamiennych.

eleni Miejskiej w N,odzi
6d2, ul. Konstantynowska 8/10

2. ala

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawa zdnia16 listopada2006r. ooplacieskarbowej (Dz.tJ.z2006 r.Nr225, poz. 1635).
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