
PREZYDENT MIAST A T,ODZI
znak: DSS-OSR-I.61 3 l. 1 039.201 7.MSZ Lodz, dnia 12.12,2017 r,

DF.CYZJA NR ZZII223II7:
Dzialaj4c na podstawie ar1. 10 $ 2 oraz art. 104 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. -

Kodeks postEpowania administracyjnego (D2.rJ.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. I
pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.IJ. z 2016 r. poz. ZI34,
2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074), zwanej dalej w skr6cie uoop - po rozpatzeniu
wniosku Zarz4duZielent Miejskiej w Lodzi zls przy ul. Konstantynowskiej 8/10 (pisrno znak:
zzM.w zM.zT .50 l, 1 450. 20 1 6.BW)

orzeka

1. Zezwoli(. Zarz4dowi Zieleni Miejskiej w tr odzi na usunigcie 3 szt. drzew, rosn4cych na
nieruchomoSci przy ul. Franciszkariskiej 97 w Lodzi (na granicy dzialek ewidencyjnych
nr 54612 1535172 w obrEbie B-49), wymienionych w Tabeli nr 1, pn, Wykaz drzew do
usunigcia, bez pobrania oplaty z tego ty.tulu.

azd

L.p. Gatunek
Obw6d pnia
na wysokoSci
l30cm lcml

Przycryna

I
Jesion

pensylwariski 40 cm Drzewa wrastaj4 w ogrodzenie. Drzewo nr 2 na
zaburzon4 statykg. Drzewa nr I i 3 posiadaj4

wyprochniale ubytki wglgbne pni przy ich podstawaclr.
W chwili obecnej drzewa stanowi4 zagrolenie

bezpieczeristwa ludzi i mienia.

2
.Tesion

pensvlwaf ski
44 cm

J
Jesion

pensylwariski 60 cm

Lokalizacja drzew objEtych zezv,toleniem okreslona zostala w zalqczniku nr 1 do decyzji,
stanowi4cym mapg.

2. UzaleLni( wydanie zezwolema na usunigcie,drzew wymienionych w pkt 1 od zastqpienia
ich nasadzeniami zamiennymi w iloSci 10 m2 krzew6w, wyrnienionych w tabeli nr 2.

Tabel 2 -Wvkaz

Nowe nasadzenie nale?y wykonac na terenach bgd4cych w zasobach Miasta
pozostaj4cych w administrowaniu ZarzEdu Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym
prawidlowy rozwoj nowych sadzonek. Planowane miejsce nasadzefi nie mo2e kolidowad
z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3. Ustalid nastgpuj4ce, kof,cowe terminy reahzacii zezwolenia:
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anr nasadzen

L.p. Gatunek Ifo5d nasadzeh szt.
Parametry nasadzefi: Obw6d pnia /w cm/

na wysoko6ci 100 cm

I Kalina koralowa 10 m2
sadzonki co najmniej

2-letnie



usuniQcie drzew wymienionych w punkcie m 1 sentencji mo2e nast4pii
w terminie do 07.09.2018 r.;
wprowadzenie nasadzeh zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie nr 2 sentencji
powinno nast4pii w terminie do 07.09.2018 r.;

4. Zobowi4za( Zaruqd Zielem Miejskiej w tr-odzi do poinformowania wydaj4cego
zezwolenie o wykonaniu nasadzen zastEpczych, o kt6rym mowa w punkcie 2 sentencji
w terminie do 14 dni od datv ich wvkonania.

Uzasadnienie
Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych

Urzgdu Miasta tr'odzi wplyn4l wniosek Zan4du Zieleni Miejskiej w tr odzi o wydanie
zezwolenia na usunigcie 3 szt. drzew, rosn4cych przy nieruchomo5ci na ul. Franciszkariskiej
97 w Lodzi W uzasadnieniu podano, 2e drzewa s4 pochylone w strong podw6rka. Ponadto
drzewo nr I posiada pr6chniej4cy ubytek pnia, a drzewo nr 3 ma pr6chniej4cy ubytek
u podstawy pnra oraz podluZne pgknigcie pnia. Do wniosku dol4czono mapg z lokaltzacj1
drzew do usunigcia.

. Podstawg materialnoprawn4 rozpatrzema przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawartew rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawartajest zasada,
ze usuniEcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci moZe nast4pii po uzyskaniu
zezwolenra wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wla6ciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urz4dzeh, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnra23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny ( Dz. u. z 20r4r. poz. l2l, z po2n. zm.) - jeLeh drzewo, bqd2
krzew zagrtzaj4 tym urz1dzeniom. 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 formie decyzjr administracyjnej, a w przpadku gdy zezwolenie dotyczy
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytkow - wojewodzkt
konserwator zabytkow

W przedmiotowej sprawie wniosek zloLyl wtadaj4cy ww. nieruchomo5ci4. Dzialka nie
nale?y do katalogu nieruchomoSci wpisanych do rejestru zabytkow.

W artykule 83b ust. I uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenta 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 wlasnoSci urzqdzen, o kt6rych mowa
w aft. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomo6ci je6li jest wymagana,nazwQ
gatunku drzewa lub krzewu, obwod pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cffi,
aw.przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego ztychpm,
b) nie posiada wyru2nie wydzielonego pnia -- podanie obwodu bezpoSrednio poni2ej korony
drzewa. WielkoSd powierzchni, zktorej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyczynQ, termin
zamlerzonego usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika z celu
zv,tr4zanego zptowadzeniem dzia\alno$ci gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonany przez
projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania
dzialkt lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla ktorej jest on wymagany zgodnie
z ustaw4 z dma 7 hpca 1994r. - Prawo budowlane - okreslaj4ce usytuowanie drzewa
w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych istniej4cych lub
projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzen zastgpczych, stanowi4cych
kompensacjg przyrodntczy za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt.przesadzenia drzewa
lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqd2 projektu zagospodarowania
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nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie
uzgodnienia warunk6w realizacjt przedsigwzigcia w zakresie oddzialywania na obszar Natura
2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na czynnoSci podlegaj4ce zakazom
okreSlonymwafi.5l ust. l pkt 1-4 i70orazwart.52ust. l pkt 1,3,7,8,1,2,13,15 je2elizostalo
wydane,

Po zapoznanru sig ze zloLonq dokumentacj4 w mysl art. 50 S I ustawy Kpa
rlYznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenta czynnoSci urzgdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, zweryfikowano dostgpnoSi miejsc do
nasadzefi zamiennych oraz okreslono cechy usuwanych drzew - ich wartoSi przyrodmbz4,
w tym rozmrar drzew, funkcjg jak4 pelni4 w ekosystemie, warloSi kulturow4, walory
l<rajobrazowe i lokalizacjg. Drzewa wrastaj4 w ogrodzenie. Drzewo w 2 ma zaburzonq
statykg. Drzewa nr 1 i 3 posiadaj4 wypr6chniale ubytki wglEbne pnr przy ich podstawie.
W chwili obecnej drzewo stanowi4 zagroleniebezpreczenstwa ludzi i mienia.

Zasad|jest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydani a zezwolenia na usunigcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek tresi art. 86 ust. I uoop zaklada wyjatki i tak nie nalicza sig oplat za
usuniEcie: ,,1) drzew lub lcrzew6w, na kt1rych u.sunigcie nie jest wymagctne zezwolenie;
2) uchylony; 3) drzew lub krzewow, je2eli usunigcie .jest zwiqzane z odnowq i pielggnacjq
drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytkow; 4) drzew lub
krzew6w, h6re zagrazajq bezpieczenstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach
budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzefi, o kt1rych mowa w art. 49 S I Kodeksu
cywilnego; 5) drzew lub krzewdw, h6re zagra2ajq bezpieczeristwu ruchu drogowego lub
kolejowego albo bezpieczey'tstwu Zeglugi; 6) drzew lub krzewdw w zwiqzku z przebudowq dr6g
publicznych lub linii kolejowych; 7) drzew, ktorych obw6d pnia mierzony na wysokoici
I30 cm nie przeltracza: a) I20 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego,
klonu iesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 80 cm - w przypadku pozostatych gatunk|w drzew - w celu przywr\cenia grunt6w
nieu2ytkowanych do uZytkowania rolniczego lub do innego uiytkowania zgodnego
z przeznaczeniem terenu, olcreilonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,. 8) krzewu lub
krzew1w ro.snqcych w skupiskach, pokrywajqcych grunt o powierzchni do 50 m2, w celu
przytvrdcenia gruntdw nieu|ytkowanych do u?ytkowania innego ni2 rolnicze, zgodnego
z przeznaczeniem terenu, olcreilonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,. 9) drzew lub
krzew6w w zwiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub krzew6w na terenach zieleni;
l0) drzew lub krzew6w, kt6re obumarly tub nie rokujq szansy na przezycie, z przyczyn
niezale2nych od posiadacza nieruchomoici; 11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na
wysokoici 130 cmwynoszqcym powy2ej 100 cm, nienaleZqcych do gatunk|w rodzimych, jezeti
zostanq zastqpione w naibli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk6w;
I2) drzew lub krzewrjw, jezeli usu.nigcie wynika z potrzeb ochrony roilin, z,uierzqt i grzybow
obigtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub krzewow
z grobli stawdw rybnych; 14) drzew lub lcrzewdw, jezeli usunigcie jest zwiqzane z regulacjq
i utrzymaniem koryt ciek1w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzen wodnych
slu2qcych ksztaltowaniu zasobfw wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zalcresie
niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzen; 15) drzew lub krzewow usuwanych
z terenu poligon6w lub plac6w twiczeri, slu2qcych obronnoici panstwa. 2. W przypadkach,
o kt6rych mowct w ust. 1, jezeli wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu zostalo
uzaleZnione od przesadzenict tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeri zastgpczych,
a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowaly iywotnoici po 3 latach od
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dnia uplywu terminu wskazanego w tym zenuoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
nasadzeit zastgpczych, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn zaleZnych od posiadacza
nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu
nalclada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeri zastgpczych. Przepisy
art. 83c ust. 4 oraz art, 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio. 3, W przypadku niewykonania
nasadzeit zastgpczych, o ktorych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunigcie drzewa
lub lcrzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji",

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacj4 w kt6rej wskazane do usunigcia
drzewa stanowi4 zagtolenie bezpieczeristwa os6b i mienia w istniej4cych obiektach
budowlanych a po drugie nie rokuj4 szansy na dalszy prawidlowy rozw6j. Wobec powyzszego
zez;wolenra na usunigcie ww, drzew udzielono bez pobrania oplaty ztego tytulu, zgodnre z arl..
86 ust. 1 pkt ustawy z dnta 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody e5tt.i ,,art. 86 ust. l. Nie
nalicza sig oplat za us'unigcie: pkt 4) drzew lub krzew6w, kt6re zagra2ajq bezpieczefisfwu
ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeit,
o kt6rych mowa w art. 49 SI Kodeksu cywilnego."

JednoczeSnie, w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, c1't.:

,,art. 83 c ust. 3. Wydanie zenvolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu moze byt uzale2nione
od olcreSlenia przez organ nasadzen zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu.
Art.83d ust, 2. W przypadku uzale2nienia wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub
krzewu od wykonania nasadzeri zastgpczych, zenwolenie to olcrefla dodatkowo; 1) miejsce
nasadzeri; 2) liczbg drzew lub wielkolt powierzchni lvzew6w; 3) mtnimalny obwod pnia
drzewa na wysokoici 100 cm lub minimalny wiek krzew6w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub
krzew6w; 5) termin wykonania nasadzen; 6) termin zlo2enia iffirmacji o wykonaniu
nasadzeri", zezwolenie na ich usuniqcie zostalo tzaleLnione od spelnienia warunk6w,
okreSlonych w punkcie 2 sentencji decyzjr, w terminie okreSlonym w podpunkcie
2) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubyku w ekosystemie miasta.
W interesie Strony le|y,by zakupiony material nasadzeniowy byt jak najlepszej jakoSci oraz
zoslal objgty pracami pielggnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanie wegetacji.

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzew
wnioskowanych do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (afi. 83c ust.
1 ustawy z dnta 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydania
zezwolenia na usunigcie drzewa lub lvzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin
w zakresie wystgpowania w ich obrgbie gatunkow chronionych".

Pomimo braku zgody wla6cicieli nieruchomoSci na usuniqcie 3 szt. jesion6w
pensylwariskich rosn4cych na terenie nieruchomoSci rosn4cych na nieruchomoSci przy ul.
Franciszkat'rskiej 97 w tr odzi, ze wzglgdl na zagroheme bezpieczenstwa ludzi i mienia,
zezwolema na wycigcie przedmiotowych drzew udzielono w oparciu o art. 10 $ 2 ustawy
z dnta 74 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego,

Bior4c ponrLsze pod uwagg orzeczonojak w sentencji.

Przed przyst4pieniem do usunigcia drzew objqtych niniejszirm zezwol.eniem, prosimy
o zapoz\anie sig z informacj4 dodatkow4 w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwierzEI,
zaw at14 w zatrqcznrku nr 2 do decyzj i.

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

zast4pienie ich innymi krzewami w punkcie 2 sentencji zezwolenia, a posadzone krzewy nie
zachowaly 2ywotnoSci po 3 latach od dnia up.lywu terminu wskazanego w punkcie 2 sentencji lub
'przed uplywem tego terminu, z przyczyn zaleinych od posiadacza nieruchomoSci, nalozony
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2.

zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzefi zastEpczych. W przypadku
niewykonania nasadzefi zastgpczych zgodnie z zerwolentem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy
o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.
UsuniEcie drzew poza terminem okreSlomym w punkcie 3 ppkt I sentencji potraktowane zostanie
jako delikt administracyjny, o ktorym mowa w art. 88 ust, I pkt 1 uoop, polegaj4cy na usunigciu
drzew bez wymaganego zezvvolenia, stanowi4cy podstawg do wymierzenia administracyjnej kary
pienigZnej w wyso\o5ci dwukrotnej oplaty za usunigcie drzew.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzew w terminie okreslonym w pkt 3 ppkt l
jej sentencji.
Tobowi4zattie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr-odzi o dokonaniu
nowych nasadzef ma na celu umozliwienie stwierdzenia, 2e strona wypelnila warunek okrerilony
w punkcie 2 sentencjt decyzji.
Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialno6ci karnej za
nieprzestrzeganie zakazow i ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, d,oLycz4cycI-t
ochrony przyrody i ochrony zwierz4I, w szczeg6lno{ci zakazu niszczenia gntazd i schronierl
zwierz4t objgtych ochron4 prawn4 oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.
Od niniejszej decyzji prrysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w tr'od.zi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi,
dzialaj4cego z upowainienia Prerydenta Miasta Lodzi, w terminie 14 dni od dafy jej
otrzymahia.

aJ

4

5

6.

Za|'aczniki:
1 . Mapa z lokalizacj4 drzew do usunigcia.
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i ochrony zvvierz4t.

Otrzymuia:
Zarz4d Zieleni Mi ej skiej
94-303 tr od2, ul. Konstantynowska 8/10

2. ala

Zwolniono z oplafv skarbowei:
Podstawaustawazdnia l6listopada2006r ooplacieskarbowe.j (DzlJ 22006r Nr 225,po2. 1635)
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