
PREZYDENT MIAST A N,ODZI
znak: DS S-OSR-I. 6 I 3 1 .2049.20 | 6 lZ0I7 . AKO L6d2, dnia 30.11.20]17 r.

DECYZJA NR ZZIILOvIIT T.'

Dzialajqc na podstawie arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postqpowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) zwanego dalej w skrocie Kpa oraz
afi.83 ust. 1, art.83aust. 1i 2a,art.83cust. 1,3 i4,art.83dust. 1,2r4,art.86 ust. 1pkt4 i
5 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, 1074), zwanej dalej w skr6cie uoop - po rozpatzenju wnjosku
Zarzqdu Zieleni Miejskiej w trodzi zls przy ul. Konstantynowskiej 8/10 (pismo znak:
zzM.w zM.zT .5 0 I . | 47 2.20 16. BW)

orzeka

1. Zezwoli(. Zarzqdowr Zieleni Miejskiej w Lodzi na usuniEcie 2 szt. drzew, rosn4cych na
terenie pasa drogowego ul. Harcerskiej w tr odzi - przy posesji o adresie Bracka 39
(dzialka ewidencyjn a nr 20212 w obrEbie B-50), wymienionych w Tabeli nr I , pn, Wykaz
drzew do usuniqcia,bezpobrania oplaty ztego ty,tulu.

Lokalizacja drzew objEtych zezwoleniem okreslona zostala w zal4czniku nr I do decyzji,
stanowi4cym mapQ,

2. UzaleLni(. wydanie zezwolenia na usuniEcie drzew wymienionych w pkt 1 od zast4pienia
ich nasadzeniami zamiennymi w iloSci 2 szt. drzew, wymienionych w tabeli nr 2.'l'abefa nr 2 - Wykaz nasaclzeftn zasteDczvch

L.p. Ga.tunek llo56 nasadzef' szt.
Parametry nasadzefi: Obw6d pnia /w cm/

na wysokoSci 100 cm
G16g poSredni

,,Paul's Scarlet" 2 srt.. 14cm
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L.p. Gatunek
Obw6d pnia
na wysokoSci
130cm [cml

Przyczyna

I
Klon

.jesion o listny 73cm

Drzewo posiada zaburzonqstafykE (pieri drzewa jest.
niebezpiecznie pochylony w stronq ci4gu pieszego).

Analiza przebiegu infrastruktury podziemnej na rnapach
Geo-Info 6 iNet potwierdzila kolizjg drzewa z przebiegiern
sieci wodoci4gowej. W chwili obecnej drzewa stanowi4

zagroZeme bezpieczefstwa ludzi i m ienia.

2
KIon

.ies ion o I istn y
206cm

Drzewo pos iada zaburzonqstaty kq (pieri drzewa 
-i est

niebezpiecznie pochylony w strong ci4gu pieszego -
jezdnego). U nasady korony widoczny jest Slad po

odlamanym konarze (odstoniEte drewno jest zmurszale ze
S I ad arl i pr6chni en i a). Anal iza przebiegu i nfrastrr-rktury

podziemnej na mapach Geo-Info 6 iNet potwierdzila kolizjq
drzewa z przebiegiem sieci wodoci4gowej.

W chwili obecnej drzewa stanowi4 zagrolenie
bezpieczeristwa ludzi i mienia.



Nowe nasadzenia nale?y wykonac na terenie pasa drogowego ul. Harcerskiej w tr-odzi

- przy posesji o adresie Bracka 39 (dzialka ewidencyjna m 20212 w obrEbie B-50) lub na
terenach bpd4cych w zasobach Miasta pozostaj4cych w administrowaniu Zarzqdu Zieleni
Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j nowych sadzonek. Planowane
miejsce nasadzeri nie moLe kolidowa6 z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4
techniczn4.

3. Ustalid nastEpujqce, kofcowe terminy reahzacji zezwolenia:
. usuniQcie drzew wymienionych w punkcie ff 1 sentencji moze nast4pic

w terminie ;

o wprowadzenie nasadzen zastepczych, o kt6rych mowa w punkcie nr 2 sentencji
powinno nast4pii w terminie

4, Zobowipza( Zarzqd Zielent Miejskiej w tr odzi do poinformowania wydaj4cego
zezwolenie o wykonaniu nasadzenia zaslgpazego, 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

Urzpdu Miasta tr odzi wplyn4l wniosek Zarzqdt Zielem Miejskiej w t odzi o wydanie
zezwolenia na usuniqcie 2 szt. drzew, rosn4cych na terenie pasa drogowego ul. Harcerskiej
w tr-odzi - przy posesji o adresie Bracka 39. W uzasadnieniu podano, 2e drzewa posiadaj4
pochylony w stronE ci4gu komunikacyjnego piet'i oraz pr6chniej4cy ubytek. Do wniosku
dol4czono mapez lokalizacj4 drzew do usuniqciaorazzlokalizacjqnowych nasadzef.

Podstawq materialnoprawnq rczpalrzenra przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawarlew rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawartajest zasada,
ze usunigcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci moze nast4pii po uzyskaniu
z,ezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzef, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnta 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny ( Dz. u. z20I4r. poz. I2I, zpo2n. zm.) -jezeli drzewo, bqdLkrzew
zagraLajqtymurzqdzeniom. 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 decyzji administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator
zabyk6w.

W przedmiotowej sprawie wniosek zIoLyI wladaj4cy ww. nieruchomoSci4. Dzialkanre
naleLy do katalogu nieruchomoSci wpisanych do rejestru zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usuniEcie drzew lub krzew6w, kt6re winno zawieral: imig, nazwisko, adres,
lub siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzen, o ktorych mowa
w aft. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodq wla$ciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana, nazwe
gatunku drzewa lub ktzewu, obwod pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cfl,
a w pruypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego z tych pni,
b) nie posiada wyralnie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony
drzewa. WielkoSc powierzchni, zktorej zostanie usuniEty krzew, miejsce, przyczyne, termin
zamrerzonego usuniEcia drzewa lub krzewu oraz wskazanre czy usuniEcie wynika z celu
zwrqzanego z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany przez
projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania
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dzralki lub terenu w przypadku reahzacji inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie
z ustaw4 z dnia 7 hpca 1994r. - Prawo budowlane - okre6lajqce usytuowanie drzewa
w odniesieniu do g obiekt6w budowlanych

.projektowanych na fej planu nasadzef zastEpczy
kompensacjq przyrodni lub krzewy lub projekt prz
lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqd2 projektu zagospodarowania
nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie
uzgodnienia warunk6w reahzacji przedsiEwziqcia w zakresie oddzialywania na ob$zar Natura
2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na czynnoSci podlegaj4ce zakazom
okreSlonym w art. 51 ust. 1 pkt I -4 i I0 orazw aft. 52 ust. 1 pkt \,3,7,B,l2,I3,l5jezeli zostalo
wydane.

Po zapoznanru siE ze zlohonq dokumentacj4 w mySl art. 50 $ I ustawy Kpa
celem przeprowadzenia czynno6ci urzgdowych. W trakcie
talono stan faktyczny, zweryfikowano dostqpnoSi miejsc do
lono cechy usuwanych drzew - ich warloSi przyrodniczau

w tym tozmrar drzew, funkcjE jak4 pelni4 w ekosystemie, wartoSi kulturoriv4 walory
krajobrazowe i lokalizacjE. W tlrenie stwierdzono ze kltny jesionolistne posiadaj4 iaburzonq
statykE (pnie drzew s4 niebezpiecznie pochylone w stronE ci4gu pieszo - jezdnego), ponadto
klon o obwodzie pma 206cm posiada u nasady korony Slad po odlamanym konarze
(odsloniqte drewno jest zmurszale ze Sladami pr6chnienia). Analizaprzebiegu infrastruktury
podziemnej na mapach Geo-Info 6 iNet potwierdzila kolizjE drzew z pizebiogiem sieci
wodoci4gowej' W chwili obecnej drzewo stanowi zagroaenie dla bezpieczedstwa ludzi
i mienia. Na gruncie ustalono r6wniez, 2eprzedmrotowe drzewaposiadaj4niewiefk4wartoSi
przyrodnicz4l<rajobrazowq i kulturow4. Jednoczesnie na gruncie stwierdzono, i1e mozliwe
jest wprowadzeme nasadzeh zamiennych w postaci 2 szt. drzew. Na t4 okolicznoSi
sporz4dzono protok6l oglEdzin. Rozpoznajqc sprawQ i oceniaj4c zasadnoSi przedlozonego
wniosku, udzielono zezwolenia na usunigcie 2 szt. drzew Wszczegolnionych w punkcie I
sentencji decyzji.

Zasadqjest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunipcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydani a zezwolenia na usunigcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek tresi art. 86 ust. 1 uoop zaklada wyjqtki i tak nie nahiza siE oplat za
usuniqcie : ,,1) drzew lub lcrzew6w, na kt1rych usuniqcie nie jest wymagane )envolehie;
2) drzew lub krzewdw, na hdrych usuniqcie osoba fizyczna uzyskala zezwoleriie na cele
nienuiqzane z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej; 3) drzew tub krzew6w, jezeli
usuniqcie jest zwiqzane z odnowq i pielqgnacjq drzew rosnqcych na terenie nieruchomosci
wpisanej do rejestru zabytk6w; 4) drzew lub krzewfw, h6re zagrazajqbezpieczenshuu ludzi
lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjoiowaniu urzqclzen, o kr1rych
mowa w art. 49 $ I Kodeksu cywilnego; 5) drzew tub krzew6w, ktdre zagrilaiq
bezpieczenstwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczenstwu 2eglugi; 6) drzew lub
lcrzew1w w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych tub tinii kolejowych; Z1 arrr*, kt1rych
obwdd pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie przekracza; a) 75 cm - v) przypadku topoti,
wierzb' kasztanowca nvyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu sreirzystego, ,ibinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 50 cm - w przypadku pozostatych gitunk7w drzew -w celu przywr1cenia grunt6w nieu|ytkowanych do uzytkowania rolniczego lub do innego
uZytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenLt, olcreilonym w mleiscowym ptaire
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zatbudowy i zigospodariwania
terenu| 8) krzew6w, ktfrych wiek nie przelvacza 25 lat, w celu prryri\"nnia grunt7w
nieuzytkowanych do uzytkowania rolniczego tub do innego uzytkowania zgodnego
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z przeznaczeniem terenu, olcreilonym w miejscowym planie zagospodarowania
plzestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;9) drzew lub
krzewiw w nuiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew Jub lvzewdw nq terenach zieleni,'
l0) drzew lub lcrzew|w, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na przezycie, z przyczyn
niezale2nych od posiadacza nieruchomoici; 11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na
wysokoici 130 cm wynoszqcym powyiej 100 cm, nienalezqcych do gatunkfw rodzimych, jezeli
zostanq zastqpione w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk6w;
l2) drzew lub lvzewow, je2eli usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb6w
objqtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; l j) drzew lub krzew6w
z grobli staw1w rybnych; 14) drzew lub krzewow, je2eli usuniqcie jest zwiqzane z regulacjq
i utrzymaniem koryt ciekdw naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzen wodnych
slu2clcych ksztaltowaniu zasob|w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zallesie
niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzen; 15) drzew lub krzew6w usuwanych
z terenu poligon1w lub placdw twiczeri, slu2qcych obronnoici panstwa, 2, W przypadkach,
o lct1rych mowa w ust. l, je2eli wydanie zenuolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu zostalo
uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeri zastqpczych,
a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowaly zywotnoici po 3 latach od
dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
nasadzen zastqpczych, lub przed uptywem tego okresu, z przyczyn zale2nych od posiadacza
nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu
naklada ponownie 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
nasadzeri zastqpczych, o kt1rych mowa w ust. 2, zgodnie z zenvoleniem na usuniqcie drzewa
lub krzewu, stosuje siq przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji".

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyj4tkiem zwiqzanym z zaistnieniem,
dw6ch przeslanek po pierwsze, drzewa wskazane do usuniqcia stanowi4 zagro2enie
bezpieczehstwa os6b i mienia w istniej4cych obiektach budowlanych a po drugie stanowiq
zagtohenre bezpreczenstwa ruchu drogowego. Wobec pov',ry2szego zezwolenia na usuniEcie
ww. drzew udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5

ustawy z dnra 16 kwietnia2004 r. o ochronie przyrody cyt.: ,,art. 86 ust. l. Nie nalicza siq
oplat za usuniqcie: pkt 4) drzew lub krzewdw, h6re zagra2ajq bezpieczeristwu ludzi lub
mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o kt6rych mowa
w art.49 Sl Kodeksu cywilnego; ph 5) drzew lub krzew6w, kt6re zagra2ajqbezpieczeitstwu
ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczenstwu zeglugi,"

JednoczeSnie, bior4c pod uwagE deklaracjE wykonania nasadzen zamiennych w mySl art.
83c ust. 3 i arI.83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyL'. ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie
zenryolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu moze byt uzaleznione od okreilenia przez olgan
nasadzeri zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu. Art. 83d ust. 2. 14/ przypadku
uzale2nienia wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu od wykonania nasadzen
zastqpczych, zezwolenie to olrreila dodatkowo; 1) miejsce nasadzen; 2) liczbq drzew lub
wielkoic powierzchni krzewiw; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub
minimalny wiek krzewow; 4) gatunek lub odmianq drzew lub krzew|w; 5) termiri wykonania
nasadzeri; 6) termin zlozenia informacji o wykonaniu nasadzen", zezwolenie na ich usuniEcie
zostato 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 wekosystemie miasta. W interesie Strony le?y,by zakupiony material nasadzeniowy
byl jak najlepszej jakoSci oraz zostat objqty pracami pielqgnacyjnymi gwarantuj4cymi
utrzymanie wegetacji.
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w dniu oglqdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrqbie drzew
wnioskowanych do usuniEcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. g3c ust.
1 ustawy z dnia 1 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt: " Organ wlaiciwy do wydania
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
w zakresie wystqpowania w ich obrqbie gatunk|w chronionych".

Bior4c poni"2szepod uwagq orzeczonojak w sentencji.

Przed przystqpieniem do usuniqcia drzew objEtych niniejszym zezwoleniem, prosimy
o zapoznanie siE z informacjq dodatkow4 w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwierzqt,
zawartqw zalqcznikurr 2 do decyzii.

Zgodnie z treSci4 art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej
decyzji uznano za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora O.rt.ooy Sroaowist<a
w \'odzi,w rwi4zku z niewyrateniem stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia
o trzym a n ia p ro j ektu nini ej sze go zez,n olenia.

Pouczenie:

1' W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rych
ptzewrdziano zastqpienie ich innymi drzewami w punkcie 2 sentencj i zezwolenia,
a posadzone drzewa nie zachowaly Lywotnosci po 3 latach od dnia uply^vlu terminu
wskazanego w punkcie 2 sentencji lub przed uplyr,vem tego terminu, z przyczyn zaleLnych
od posiadacza nieruchomoSci, nalolony zostanie ponownie w drodze d,ecyzji obowiqzek
wykonania nasadzef zastgpczych. W przypadku niewykonania nasadzen zastgpczych
zgodnie z zezwoleniem, bpd4 mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym
w administracji. Podstawaart.86 ust. 2 i 3 uoop.

2' Usuniqcie drzew poza terminem okreslonym w punkcie 3 ppkt 1 sentencji potraktowane
zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust, 1 pkt I uoop,
polegajqcy na usuniqciu drzew bez wymaganego zezwolenia. stanowi4cy podstawq do
wymierzenia administracyjnej kury pieniEznej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za
usuniqcie drzew.

3' Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniqcia drzew w terminie okreSlonyrn w pkt 3
ppkt 1 jej sentencji.

4' Zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UrzEdu Miasta N,odzi
o dokonaniu nowych nasadzen ma na celu umozliwienie stwierdzenia, ze strona wvoelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.

5' Uzyskanie zezwolenia na usunipcie drzew nie zwalnia z obowiEzku i odpowiedzialnoSci
karnej za nreprzestrzeganie zakazow i ograniczen wynikaj4cych z przepis6w og6lnych,
dotyczqcych ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczegolnoSci zakazu mszczenia
gniazd i schronien zwierzqt obiqtych ochron4 prawne oraz humanitarnego traktowania
zwierzqt dzikich.
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6. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w \-odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnibtwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi,
dzialaj4cego z upowainienia Prerydenta Miasta N,odzi, w terminie 14 dni od daly jej
otrzymania.

Zalacznil<tz
1. Mapa zlokahzacj4 drzew do usuniEcia oraz zlokalizacj4nowych nasadzeri.

2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierzqt.

Miejskiej
ul. Konstanwnowska 8/l 0

Zwolniono z oolatv skarbowei:
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej ( ednolity tekst: Dz U . z 2016 r , poz 1827)
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