
PREZYDENT MIAST A \,ODZT
znak: DS S-OSR-I.6 1 3 L2048.201 612017.AKO N,6d2, dnia 18.10,2017 r,

DECYZJA NR Zztr\rstrT &

Dzialajqc na podstawie art. 10 $ 2 oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) zwanego dalej w skr6cie
Kpa oraz art, 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, 3 i 4, art.83d ust. I,2 i 41, art, 86 ust. 1

pkt4 i 5 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z2OI5r.poz.2134,
2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 732, 1074), zwanej dalej w skr6cie uoop - po rozpatrzeniu
wniosku ZarzqduZieleni Miejskiej wN-odzi zlsprzy ul. Konstantynowskiej 8/10 (pismo znak:
zzM.w zM.zT,50 1 .1 1 65 .20 16.BW)

orzeka

1. Zerwoli(ZarzqdowiZieleni Miejskiej wN,odzi nausuniqcie l szt. drzewa, rosnqcego na
terenie pasa drogowego ul. Centralnej w tr odzi - przy posesji nr 3 I (dzialka ewidencyjna
rtr 34113 w obrqbie B-22), wymienionego w Tabeli nr 1, rn. Wykaz drzew do usuniqcia,
bez pobrania oplaty ztego tytulu.

Lokahzacja drzewa objqtego zezwoleniem okreSlona zostala w zalqcznlku nr 1 do decyzji,
stanowi4cym mapQ,

2, UzaleLni( wydanie zezwoleniana usuniEcie drzewa wymienionego w pkt 1 od zast4pienia
go nasadzeniem zamiennym w iloSci I szt. drzewa, wymienionego w tabeli nr 2.

Tabela

Nowe nasadzenie naleZy wykonai na terenach bgd4cych w zasobach Miasta
pozostaj4cych w administrowaniu Zarzqdu Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym
prawidtowy rozw6j nowych sadzonek, Planowane miejsce nasadzef nie moZe kolidowad
z istniej4c4^ i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.
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L.p. Gatunek
Obw6d pnia
na wysokoSci
130cm fcml

Przvczvna

I Klon
srebrzysty

235cm

Drzewo roSnie w odlegloSci 0,3m od skrajni ul. Centralnej
oraz 0,5m od ci4gu pieszego, na pniu drzewa widoczne

sqpr6chniej4ce ubytki wglEbne. Korona drzewa koliduje
z napowietrzn4 liniq energetycznq (w czasie silnych'
wiatr6w moZe dojSd do zerwania linii energetycznej

pr zez galEzie drzewa). Analiza przeb i e gu i1r frastru ktury
podziemnej na mapach Geo-Info 6 iNet potwierdzila

kolizjq drzewa z przebiegiem sieci wodoci4gowej
ikanalizacyjnej. W chwili obecnej drzewo stanowi

zagrohenie bezpieczefistwa ludzi i mienia.

nr kaz nasadzeri zast ch

L.p. Gatunek Ilo56 nasadzefi szt.
Parametry nasadzef : Obw6d pnia /w cm/

na wysoko5ci 100 cm

I Klon polny I szt l4cm



3. Ustalid nastgpuj4ce, kofrcowe terminy rcahzacjr zezwolenia:
. usuniQcie drzew wymienionych w punkcie n-r I sentencji moze nast4pii

w terminie ;

. wprowadzenie nasadzefl zastepczych, o kt6rych mowa w pirnkcie nr 2 sentencji
powinno nast4pi6 w terminie

4. Zobowi4za( Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi do poinformowania wydajqcego
zezwolenie o wykonaniu nasadzenia zaslEpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 sentencji
w terminie do 14 dni od daty jego wykonania,

Uzasadnienie
" Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Depaftamencie Spraw Spolecznych

Urzqdu Miasta tr-odzi wplyn4l wniosek Zaruqdu Zieleni Miejskiej w tr odzi o wydanie
zezwolema na usuniEcie I szt. drzewa, rosnqcego na terenie pasa drogowego ul. Centralnej
w N-odzi - przy posesji nr 31. W uzasadnieniu podano, 2e drzewo posiada prochniejqcy
ubytek. Do wniosku dol4czono mapQ zlokalizacj4 drzewa do usuniqcia.

Podstawq materialnoprawn4 rczpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop, zawarlajest zasada,
ze usuniqcie drzew lub krzew6w z tetenu nieruchomoSci moze nastqpii po uzyskaniu
zezwolema wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny ( Dz. u. z 20I4r. poz. I2I, z po2n. zm.) - jeleh drzewo, bqd?krzew
zagraLajqlymurzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta w fortnie decyzji administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator
zabyk6w,

W przledmiotowej sprawie wniosek zloLyl wladaj4cy ww. nieruchomoSciq."Dziatrkame
nale?y do katalogu nieruchomoSci wpisanych do rejestru zabytkow,

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usuniEcie drzew lub krzew6w, kt6re winno zawrerac: imiq, nazwisko, adres,
lub siedzibq: wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym t1'tule prawnym wtradania
nieruchomoSciq albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzen, o kt6rych mowa
w art. 49$ I l(odeksu cywilnego, zgodE wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana, nazwQ
gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cfl,
aw przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego ztychpm,
b) nie posiada wyra2me wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony
drzewa. WielkoSi powierzchni, zktorej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyczyne) termin
zarrierzonego usuniqcia drzewa lub krzewu otaz wskazanie czy usuniEcie wynika z celu
zwrqzanego z:prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej, Rysunek, mapQ albo wykonany przez
projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie
z ustaw4 z dnia 7 lipca I994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce usytuowanie drzewa
w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiektow budowlanych istniej4cych lub
projektowan),ch na tej nieruchomo6ci. Projekt planu nasadzeh zasrqpczych, stanowi4cych
kompensacjq przyrodniczqza usuwane drzewa lub krzewy lub projekt przesadzenia drzewa
lub ktzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqdL projektu zagospodarowania
nieruchomoSci. Decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie
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uzgodnienia warunk6w reahzacji przedsiEwziEcia w zdkresie oddziatrywania na obszar Natura
2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na czynno6ci podlegajqce zakazom
okreSlonymwart.5l ust. l pkt 1-4 iT0orazwart,52ust. l pkt 1,3,7,8,12,13,15 jezelizostalo
wydane.

Po zapoznaniu siE ze zloZonq dokumentacjg w mySl art, 50 $ 1 ustawy Kpa
wyznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzqnia czynnoSci urzEdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglqdzin ustalono stan faktyczny,, zweryfikowano dostEpnoSi miejsc do
nasadzef zamiennych oraz okreslono cechy usuwanegp drzewa - jego wartoSi przyrodnicz4
w tym rozmiar drzewa, funkcjq jak4 pelni w ekosystemie, wartoSi kulturow4 walory
krajobrazowe i lokalizacjg. W terenie stwierdzono zp klon srebrzysty roSnie w odlegloSci
0,3m od skrajni ul, Centralnej oraz 0,5m od ci4gu pieszego, na pniu drzewa widoczne
s4 pr6chniej4ce ubytki wglqbne. Korona drzewa koliduje z napowietrzn4 liniq energetyczn4
(w czasie silnych wiatr6w moze doj56 do zerwania linli energetycznej przez galEzie drzewa).
Analiza przebiegu infrastruktury podziemnej na mapadh Geo-Info 6 iNet potwierdzila kolizjg
drzewa z przebiegiem sieci wodoci4gowej i kanalizacyjnej. W chwili obecnej drzewo stanowi
zagtoAenie bezpieczefistwa ludzi i mienia. Na gruncie ustalono r6wniez, Ze przedmiotowe
drzewo posiada wartoSi przyrodmcz4 krajobrazow4 i kulturow4, Na t4 okolicznoSi
sporz4dzono protok6l oglEdzin. Rozpoznaj4c sprawQ i oceniaj4c zasadnoSi przedlozonego
wniosku, udzielono zezwolenia na usunipcie 1 szt. drzewa wyszczegolnionego w punkcie I
sentencji decyzji.

Zasadq jest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydani a zezwolenia na usuniEcie drzew lub
krzew6w' Jakkolwiek tresi art. 86 ust. I uoop zaklad,q wyjqtki i tak nie nalicza sip oplat za
usuniEcie : ,,1) drzew lub krzewdw, na ktdrych usurNiecie nie jest wymqgane zezwolenie;
2) drzew lub krzew6w, na kt1rych usuniqcie osoba fizyczna uzyskala zezwolenie na cele
nienviqzane z prowadzeniem dzialalnoici gospodatczej; 3) drzew tub krzew6w, jezeli
usuniqcie jest a,uiqzane z odnowq i pielqgnacjq drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici
wpisanej do reiestru zabytkdw; 4) drzew lub krzewdw, ktdre zagraiajqbezpieczensfwu ludzi
lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych tub funkcionowaniu urzqdzen, o hdrych
mowa w art. 49 $ I Kodeksu cywilnego; 5) dtzew lub lcrzewdw, ktrire zagrazajq
bezpieczeristwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu zeglugi; 6) drzew lub
krzev'6w w nviqzku z przebudowq dr6g publicznych lub tinii kolejowych; 7) clrzew, kt|rych
obv'od pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie przekrtacza; a) 75 cm - w przypadku topoli,
wierzb, kasztanowca a,uyczajnego, klonu .jesionolibtnego, klonu srebrzystego, ro,binii
akacjowei oraz platanu klonolistnego, b) 50 cm - w przypadku pozostalych gattLnk6w drzew -w celu przywrocenia grunt|w nieu|ytkowanych do upytkowania rolniczego lub do innego
uiytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, olcreilonym w miejscowym planie
zagospodarpwania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zago,spodariwania
terenu| 8) lcrzew1w, kt1rych wiek nie przelcracza 25 tat, w celu przywr1cenia grunt|w
nieu|ytkowanych do u|ytkowania rolniczego lub do innego uzytkowania zgodnego
z przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejbcowym planie zago,spodarowania
przestrzennego lub decyz.ii o warunkach zabudowy i zlltgospodarowania terenw;9) drzev, Iub
krzew6u' w zwiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub lcrzewdw na terenach zieleni;
10) drzew lub krzew6w, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy nq przezycie, z przyczyn
niezaleznych od posiadacza nieruchomoici; 1I) topoli o obwodzie pnia rnierzonym na
wysokoici 130 cm wynoszqcym powy2ej 100 cm, nienalbiqcych do gatunEdw rodzimyci,.je2eli
zostanq zastryione w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk6w;
I2) drzew lub lcrzew|w, je2eli usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, nuierzqt i grzyb1w
objqtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub krzewow
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z grobli stawdv) rybnych; 14) drzew lub krzew6w, je2eli usuniqcie jest zwiqzane'z regulacjq
i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzeri wodnych
sluhqcych ksztaltowaniu zasob6w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zalcresie
nieTbqdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzen; 15) drzew lub lcrzewow usuwanych
z terenu poligondw lub placow twiczen, slu2qcych obronnoSci pansfwa, 2. I4t przypadkach,
o ktorych mowa w ust. l, jeheli wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa lub llzewu zostalo
uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu albo wykonania nasadzen zastqpczych,
a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowaly zywotnoici po 3 latach od
dnia uplywu terminu wskazanego \t) tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
nasadzen zastqpczych, lub przed uplywem tego olrresu, z plzyczyn zale2nych od posiadacza
nieruchomoici, organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu
naklada ponawnie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzen zastQpczych. Przepisy
art. 83c ust, 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio. 3. W przypadku niewykonania
nasadzen zas'tQpczych, o kt1rych mowa w ust, 2, zgodnie z zenvoleniem na usuniqcie drzewa
lub krzewu, stosuje siq przepisy o postwowaniu egzekucyjnym w administracji".

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyj4tkrem zwrqzanym z zaistnieniem,
dw6ch przeslanek po pierwsze, drzewo wskazane do usuniEcia stanowi zagroaeme
bezpieczenstwa os6b i mienia w istniejqcych obiektach budowlanych a po drugie stanowi
zagro2enie bezpieczefstwa ruchu drogowego. Wobec powy2szego zezwolenia na usuniqcie
ww. drzewa udzielonobez pobrania oplaty ztego tltulu, zgodnie z art.86 ust."l pkt 4 i 5

ustawy z dma 16 kwietnia2004 r. o ochronie przyrody cyl,: ,,art. 86 ust. I. Nie nalicza siq
oplat za usuniqcie: pkt 4) drzew lub lvzew6w, ktdre zagra2ajq bezpieczenstwu ludzi lub
mie,nia w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o ktdrych mowa
w art.49 S1 Kodeksu cywilnego; pkt 5) drzew lub krzew6w, kt6re zagra2ajqbezpieczenstwu
ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczensfwu 2eglugi. "

JednoczeSnie wmySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust.2 ustawy o ochronie przyrody,cy4.'. ,,art,
83 c ust. 3. IVydanie zezwolenia na usuniqcie drzewct lub krzewu moie byt uzale2nione od
okreilenia przez organ nasadzeri zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art.
83d ust. 2. W przypadku uzale2nienia wydania zenwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu od
wykonania nasadzeri zastqpczych, zezwolenie to olceila dodatkowo; l) miejsce nasadzeit; 2)
liczbq drzew lub wielkoSt powierzchni krzew6w; 3) minimalny obwdd pnia drzewa na
wysokoici 100 cm lub minimalny wiek krzew6w; 4) gatunek lub odmianq drzew lub krzew6w;
5) termin wykonania nas'adzeri; 6) termin zlo2enia informacji o wykonaniu nasadzen",
zezwolenie na ich usuniqcie zostalo uzaleznione od spelnienia warunkow, okreslonych
w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie okreSlonym w podpunkcie 2) w punkcie 3 jej
sentencji, w celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie rniasta, W interesie Strony leZy,
by zakupion'y material nasadzeniowy byl jak nailepszej jakoSci oraz zostal. objqty pracami
pielq gnacyj nymi gwarantuj qcymi utrzymanie we getacj i,

W dniu oglEdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrqbie drzewa
wnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust,
1 ustawy z dnra 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody) c7L; "Organ wlaiciwy do wydania
zezwolenia ne usuniqcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
w zalcresie v)ystQpowania w ich obrqbie gatunk1w chronionych".

Bior4c poni2sze pod uwagE orzeczonojak w sentencji.

Przed przyst4pieniem do usunigcia drzewa objqtego niniejszym zezwoleniem, prosimy
o zapoznanie siq z informacj4 dodatkow4 w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwieruqt,
zawartqw zalqcznrkum 2 do decyzji,
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Pomimo wiska WS wk
ia ww. d una zezwolent

roto wa udzielono w o art. i0 z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracldnego,

Pouczenie:
1' W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr I sentencji, wobec kt6rego przewidziano

zast4pienie go innym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenia, a posadzone drzewo nie
zachowalo ZywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 2 sentencji lub
przed uplywem tego terminu, z przyczyn zaleznych od posiadacza nieruchomoSci, nalozony
zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzef zastqpczyclt W przypadku
niewykonania nasadzefi zastEpczych zgodnie z zezwoleniem, bEd4 miaty zastosowanie przepisy
o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji. podstawa ar1. g6 ust. 2 i 3 uoop.

2. Usuniqcie drzewapozaterminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt 1 sentencji potraktowane zostanie
jako delikt administracyjny, o ktorym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy na usunipciu
drzewa bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawq do wymierzeniaadministracyjnej kary
pieniqZnej w wysoko(ci dwukrotnej oplaty za usuniqcie drzewa.

3. Ninieisza decyzja wygasa w przypadku nieusuniqcia drzewa w terminie okreSlonym w pkt 3 ppkt
1 jej sentencji.

4. Zobowiqz-anie. strony w punkcie 4 sentencji d,ecyzji do powiaclomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta \,odzi
o dokonaniu nowych nasadzef ma na celu umozliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila
warunek okre6lony w punkcie 2 sentencji decyzji.

5. Uzyskanie zezwolenia na usunipcie drzew nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci karnej za
nieprzestrzeganie zakazow i ograniczeri wynikai4cych z przepis6w og6lnyclr, dotycz4rych
ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6ln oici zakazu niszczenia gniazd i schronieri
zwierzqt objEtych ochron4prawneoraz humanitarnego traktowaniazwierzqtdzikich.

6. Od niniejszej decyzji prrysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w \'odzi, wniesione za poSrednicfwem Dyrektora Wydz:iatu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta \,odzi,
dzialaj4cego z upowainienia Prerydenta Miasta Lodzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrrymahia.

Zalaczniki:.
1 . Mapa z lokalizacjqdrzewa do usuniEcia.
2. Inforrnacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody

- Qf.rzvmuia:
( t. parzad Zieleni Miejskiej\-/ 

P4-303 N,od2, ul. Konstantynowska g/10
2. ala

i ochrony zwierz4t.

Zwolniono z oplaty skarbowcr:
Podstawa Ustawa z dnia l6 listopada2006 r o oplacie skarbowei (Dz tJ 22006 r Nr
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