
PREZYDENT MIAST A \,ODZI
znak: DSS-OSR-I.6 1 31,1 17 4.2017 l2O18.MSZ L6d2, dnia 03.01.2018 r.

DF'CYZJA NR Zztlll8R
Dzialaj4c na podstawie ar1. 104 ustawy z dnta 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

postgpowania 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 4, art. 86 ust. 1 pkt 4 i 10
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134,2249,
2260, z 2017 r. poz. 60, 732, ).074), zwanej dalej w skr6cie uoop - po rozpatrzeniu wniosku
ZarzEdu Zieleni Miejskiej w tr odzi zls przy ul. Konstantynowskiej 8/10 (pismo znak'.
zzM.w zM,zT .s1r, 1 5 0s.20 1 7.BW)

orzeka

1. Zerwoli( Zarzydowr Zielem Miejskiej w N,odzi na usunigcie I szt. drzewa, rosn4cego
przy skrzyzowaniu ul, Franciszkariskiej z ul. Wojska Polskiego na nieruchomoSci
o adresie Franciszkariska 39 (dzialka ewidencyjna nr 95/80 w obrgbie B-48),
wynienionego w Tabeli nr 1, pn. Wykaz drzew do usunigcia,bez pobrania oplaty ztego
tytuiu.

abela nr I W n la

L.p.
Obw6d pnia
na wysokoSci
130cm lcml

1
Topola mieszaniec
euroamerykariski

353

Drzewo zami er aj qce. Koron a dr zew a zami er aj 4c a
w ok. 500%, widoczne egzernplarzejemioly.

W chwili obecnej drzewo nie rokuje szans na
przezycie oraz stanowi zagrozenie dla

bezpieczeristwa ludzi i mienia,

Lokalizacja drzewa objEtego zezwoleniem okreslona zostala w zal4czntku nr 1 do decyzji,
stanowiqcym mapg.

2. UzaleLni( wydanie zezwolenia na usunigcie drzewawymienionego w pkt I od zast4pienia
go nasadzeniem zamienn)4n w iloSci I szt. drzewa, wSrmienionego w tabeli nr 2.

Nowe nasadzenie nale?y wykona6 terenie dzialki ewidencyjnej nr 95/80 w obrEbie
B-48 lub na terenach pozostaj4cych w administrowaniu ZarzqduZieleni Miejskiej w miejscu
gwarantuj4cym prawidlowy rozwoj nowej sadzonki. Planowane miejsce nasadzenia nie
mo2e kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3. Ustalid nastgpuj4ce, kofcowe terminy realizacji zezwolenra:
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abef a nr 2 - rWykaz nasadzefi zas h

L.p. Gatunek IloS6 nasadzef. szt.
Parametry nasadzef : Obw6d pnia

lw cmlna wysoko6ci 100 cm

I Lipa drobnolistna I szt. 74 cm



. usunigcie drzewa wSrmienionego w punkcie nr 1 sentencj t moae nast4pii
w terminie do korica grudnia 2018 r.;

. wprowadzenie nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie nr 2 sentencji
powinno nast4pi6 w terminie do korica grudnia 2018 r.:

4. Zobowi4za(. Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr odzi do poinformowania wydaj4cego
.zezwolenie o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o kt6r1m 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 wptryn4l wniosek Zarzqdu Zielem Miejskiej w Lodzi o wydanie
zezwo).enta na usunigcie drzewa, rosn4cego na terenie przy skrzyhowaniu ul. Franciszkafrskiej
z ul. Wojska Polskiego na nieruchomoSci o adresie Franciszkariska 39. W uzasadnieniu
podano, 2e drzewo silnie zamiera.

Podstawq materialnoprawn4 rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawarte w rozdztale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarlajest zasada,
ze usuniqcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci moZe nast4pii po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgod1 wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzeh, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia23 kwietnia
1964 r - Kodeks cywilny ( Dz. u. z 2014r. poz. I2I, z poLn. zm) - jeLeli drzewo, bqdL krzew
zagra2aj4tymurzqdzeniom. W my6l art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta w fonnie decyzli administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojewodzki konserwator
zabytkow.

W przedmiotowej sprawie wniosek ztoLyl wladaj4cy ww. nieruchomoSci4. Dzialka nie
nale?y do katalogu nieruchomoSci wpisanych do rejestru zabyk6w.

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 siedzibE wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urz4dzen, o kt6rych mowa
w art. 49$ 1 I(odeksu cyr,vilnego, zgodg wla5ciciela nieruchomoSci jeSli jest wymag ana, :nazwQ
gatunku drzewa lub krzewu, obwod pnia drzewa mierzony na wysoko6ci 130 cfl,
aw przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego z tych pni,
b) nie posiada Wra2nte wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony
drzewa. WielkoSi powierzchni, z kt6rej zostanie usuniqty krzew, miejsce, przyczynQ, termin
zamierzonego usuniEcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika z celu
zwr4zanego zprowadzeniem dztalalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapq albo wykonany przez
projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania
dzialki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie
z ustaw4 z dnia 7 lipca I994r. - Prawo budowlane - okreslaj4ce usy.tuowanie drzewa
w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiektow budowlanych istniej4cych lub
projektowanych na tej nieruchomoSci, Projekt planu nasadzeri zastgpczych, stanowi4cych
kompensacjg przyrodniczq za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt przesadzenia drzewa
lub ktzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqd2 projektu zagospodarowania
nieruchomoSci. DecyzjE o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie
uzgodnienia warunk6w realizacjr przedsigwzigcia w zakresie oddzialy.wania na obszar Natura
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2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na czynno6ci podlegaj4ce zakazom
okre6lonymwaft.5l ust. l pkt 1-4i 10 orazwart.52ust. l pkt 7,3,7,8,12,13,15 jezelizostato
wydane.

Po zapoznanru sig ze zlohon4 dokumentacj? w mysl art. 50 $ I ustawy Kpa
wyznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzgdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglEdzin ustalono stan faktyczny, zweryfikowano dostqpnoSi miejsc do
nasadzef zdmiennych oraz okreslono cechy usuwanego drzewa - j.go wartoSi przyrodniczq,
w tyn rczmiar drzewa, funkcjg jak4 petni w ekosystemie, waftoSc kulturow4, walory
kraj obrazowe i lokalizacj g.

W terenie stwierdzono 2e drzewo zamiera. Korona drzewajest zamierajqca w okolo
50%, widoczne egzemplarzejemioly. Drzewo nie rokuje szans na dalszy rozwoj. Na gruncie
ustalono townie?, 2e przedmiotowe drzewo posiada wartoSi przyrodnic zq, krajobrazowE
i kulturow4. Na t4 okolicznoSc sporz4dzono protok6l oglgdzin. Rozpoznaj4. ,pru*g
i oceniaj4c zasadnoSc przedlohonego wniosku, udzielono zezwolenia na usunigcie I szt.
drzewa wyszczegolnionego w punkcie 1 sentencji d,ecyzji.

Zasadq jest, 2e posiadacz nieruchomo6ci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub
krzew6w, kt6re nalicza r pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigc ie drzew
lub krzew6w. Jakkolwiek treSi art, 86 ust. 1 uoop zaktadawyjatki i tak nie naycza iig oplat za
usunigcie: ,,1) drzew lub lcrzew|w, nq h1rych usunigcie nie jest wymagane zezwolenie,.
2) uchylonoi 3) drzew lub lcrzewdw, jeieli usunigcie jest zwiqzane z odnowq i pietggnacjq
drzew rosnqcych na terenie nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w; 4) drzew lub
krzewdv', ktore zagra1aiq bezpieczenstwu lu.dzi tub mienia w is:tniejqcych obiektqch
budowlanych lub ,funkcjonowaniu urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 S I Kodeksu
cyuilnego| 5) drzew lub krzew6w, kt6re zagra2ajq bezpieczerisfwu ruchu drogowego lub
kolejowego albo bezpieczeristwu zeglugi; 6) drzew lub lcrzew6w w zwiqzku z przebidoiq dr6g
publicznych lub linii kolejowych; 7) drzew, kt6rych obw6d pnia mierziny no wysokoici
130 cm nie przekracza; a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanow,ca zwyczajnego,
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonoliitrngo,
b) 80 cm - w przypadku pozostalych gatunkdw drzew - w celu przywrocenia gruntow
nieu2ytkowanych do u2ytkowania rolniczego tub do innego uzytkowania zgodnego
z przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie zagospodorowania
przestrzennego aru zagospodarowania terenu; 8) krzewu lub
krzew|w rosnq kac grunt d.o 50 mt, * celu przywrocenia
grunt6w nieu2y uzy ego ni2 rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem
terenu, okreSlonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; g) drzew tub krzew1w w zwiqzlu
z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub krzewow na terenach zieleni; 10) drzew lub krzew6w,
kt6re obumarly lub nie rokuiq szansy na prze2ycie, z przyczyn niezaleLnych od posiadacza
nieruchomoici| 1l) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokoici 130 cm wynoszqcynx
powy2ej 100 cm, nienale2qcych do gatunk6w rodzimych, jezeli zostanq zastqpione
wnajbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk6w; 12) drzew lub krziw6w,jezeli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb|w objgtych ochr'onq
gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub krzewow ) grobli staw,w
rybnycht I4) drzew lub krzewow, iezeli usunigcie jest zwiqzane z regulacjq i utrzymaniem
koryt ciekow naturalnych, wykonl+vaniem i utrzymaniem urzqdzen wodnych ituzqcych
lrsztaltowaniu zasob1w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbgdnym
do wykonania i utrzymania tych urzqdzen; 15) drzew lub krzewow usuwanych z terenu
poligon'w lub plac6w twiczefi, sluzqcych obronnoici paristwa, 2. W przypqdkach, o ktorych
mowa w ust' l, jezeli wydanie zezwolenia na usunigcie d.rzewa lub krzewu zostalo uzaleznione
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od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzen zastgpczych,
a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowaly 2ywotnoici po 3 latach od
dnia uplywu terminu wskazanego w tym zenvoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
nasadzefi zastgpczych, lub przed up$+vem tego olcresu, z przyczyn zale2nych od posiadacza
nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zenvolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu
nalclada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeit zastgpczych. Przepisy
art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio. 3. W przypadku niewykonania
nasadzeit zastgpczych, o kt6rych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunigcie drzewa
lub lrrzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administrac.ji".

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z v'ryj4tkrem zwiqzanym z zaistnieniem,
dw6ch przeslanek po pierwsze, drzewo wskazane do usunigcia stanowi zagroLenie
bezpteczeitstwa os6b i mienia w istniej4cych obiektach budowlanych a po drugie drzewo nie
rokuje szans na ptzeZycie. Wobec povqrlszego zezwolenia na usuniEcie ww, drzewa
udzielono bez pobrania oplaty ztego tytulu, zgodnie zart.86 ust. 1 pkt 4 i 10 ustawy zdnia
16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody cyt.: ,,art. 86 ust. 1, Nie nalicza sig oplat za
usunigcie: pkt 4) drzew lub krzew6w, kt6re zagraiajq bezpieczenstwu ludzi lub mienia w
istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49

$1 Kodeksu cywilnego; pkt l0) drzew lub krzew6w, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na
przeiycie, z przyczyn niezaleZnych od posiadacza nieruchomoici."

JednoczeSnie, bior4c pod uwagg deklaracjq wykonania nasadzefl zamiennych w my51

art.83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, ctt; ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie
zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu moie byt uzaleznione od okreilenia przez organ
nas'adzen zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. ArL 83d ust. 2. W przypadku
uzaleinienia wydania zenuolenia na usunigcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzeri
zastgpczych, zezwolenie to olrreila dodatkowo: l) miejsce nasadzen; 2) liczbg drzew lub
wielkoit powierzchni lcrzew1w; 3) minimalny obwod pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub
minimalny wiek krzewow; 4) gatunek lub odmiang drzew lub lcrzewow;.5) rermin wykonania
nqsadzeri; 6) termin zlozenia informacji o wykonaniu nasadzen", zezwolenie na usuniEcie
7 szt. drzewa zostalo uzaleLmone 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 leLy, by zakupiony
material nasadzeniowy byl jak najlepszej jakoSci oraz zostal objgty pracami pielggnacyjnymi
gwarantuj 4cymi utrzymanie wegetacj i.

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrEbie drzewa
wnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (ar1, 83c ust.
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) c54.: "Organ wlaiciwy do wydania
zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin
w zalcresie wystgpowania w ich obrgbie gatunkdw chronionych".

Bior4c pontLsze pod uwagg orzeczonojak w sentencji.

Przed przyst4pieniem do usunigcia drzewa objEtego niniejszym zezwolentem, prosimy
o zapoznanie sig z informacj4 dodatkow4 w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwierz1I,
zawart4w zatrEcznrktru 2 do decyzji.

Pouczenie:
1. W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr I sentencji, wobec kt6rych przewidziano

zast4pienie go innym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenia, a posadzone drzewo nie
zachowalo zywotno6ci po 3 latach od dnia uplyrvu terminu wskazanego w punkcie 2 sentencji 1ub

przed uplywem tego tenninu, z przryazJn zalelnych od posiadacza nieruchomoSci, nalozony
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zostanie ponownie w drodze decyzjt obowi4z
niewykonania nasadzeri zastEpczych zgodnie
o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji

2. Usunigcie drzewa poza terminem okreslonym
jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa
drzewa bez wymaganego zezwolenia, stanowi4
pienig2nej w wysoko6ci dwukrotnej oplaty za

3. Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusu
1 jej sentencji.

4. Zobowi4zanie strony w punkcie 4 sentencj
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spr
nowyclr nasadzef ma na celu umo2liwienie st
w punkcre 2 sentencji decyzjt.
Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew nie zwalnia z wi4zku i odpowiedzialnoSci karnej za

6. Od niniejszej decyzji prrysluguje stronom odwol do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w N-od,zi, wniesione za po5rednic
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw

m Dyrektora Wydzialu Ochrony

dzialaj4cego z upowainienia prezydenta Miasta
otrzymania.

, w terminie 14 dni od daty jej

nieprzestrzegante zakaz6w i ograniczeri wynikaj4cych
ochrony .przyrody i oclrrony zwierz4t, w szczeg6lno6ci
zwierz4t objgtych ochron4 prawn4 oraz humanitarnego tra

Zalaczniki:
1. Mapa zlokalizacj4 drzewa do usunigcia,
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody

z przepis6w o96lnych, dotycz4cych
zakazu niszczenia gntazd i schronieri

ia zwierz4t dzikich,

znych Urzgdu Miasta \,odzi,

Otrzymuia:/-
h-1 \ 7^---^) v:
'Q) Zarz4d Zieleni Miejskiej

ul. Konstantynowska 8/1 094-3031-od2,
2. ala

i ochrohy zwieruql.

Zwolniono z oplatv skarbowei:
Podstawa Ustawa z dnia I6 listopad a2006 r. o optacie skarbowe.i (Dz u 22006 r Nr
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