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DECYZJA NR
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Dziatajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 c:zerwca 1960 r. - Kodeks postEpowania

adminisiracyjnego (Dz. U . 2016 poz. 23 z poLn. zmianami) w zwiqzku z art. 83 ust' 1, art. 83a

ust. 1,art.8jcust. 1,3t4,art.83dust. Ii2,art.86ust. lpkt4i5ustawyzdnia 16kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134) - po rozpatrz'enlt wniosku

Zarzqdu Zielem Miejskiej w N-odzi zls przy ul. Konstantynowskiej 8/10 (pismo znak'.

zzM.w zM.zT . s 0 | .l 902.20 r 6. B w).

1. Zerwoli(. Zarzqdowt Zielent Miejskiej w Lodzi na usuniEcie 4 szt. drzew, rosn4cych w na

terenie pasa drogowego ul. Jabloniowej na wysokoSci posesji m ll3, 517 i 13 w tr'odzi

(dzialka ewidencyjnanr 82lll w obrqbie B-8), wymienionych w Tabeli nr 1, pn. Wykaz

drzew do usuniqcia,bezpobrania oplaty ztego tytulu'

abela nr I Wvkaz drzew un

L.p. Gatunek Przyczyna

I
Kasztanowiec

zwyczajny
149

Drzewo ro6nie w odlegloSci 0,5m od skrajni jezdni,

najego pniu widoczne sqpr6chniej4ce ubytki wglEbne'

Korona kasztan owca j est opano w an a przez szkodniki
(szrot6wek kasztanowcowiaczek). W chwili obecnej

drzewo stanowi zagr olenie bezpieczehstwu ludzi, mi enia

oraz ruchu drogowego.

2
Topola mieszaniec
euroamerykafski

))L

Drzewo ro$nie w odlegloSci 1m od ogrodzenia

nieruchomoSci przy ul. Jabloniowej 517 oraz 0,5m od

skrajni jezdni. Korona drzewa jest zamierajqca z jemiol4
Swiadcz4c4 o oslabionych wlaSciwoSciach mechanicznych

drzewa, na pniu widoczne s4 6lady pr6chnienia' W chwili
obe cnej dtzewo stanowi zagr olenie b ezp i eczet'rstwu ludzi,

mienia oraz ruchu drogowego.

3
Kasztanowiec

zwyczajny
221

Drzewo ro6nie w odleglo6ci 1m od ogrodzenia

nieruchomoi'ci przy ul. Jabloniowei 517 oraz Q,5m od

skrajni je;zdni, na pniu drzewa widoczna jest listwa
mrozowa z odkrytym, popqkanym i pr6chniej4cym

drewnem. Korona kas ztanowca j est opano w ana pr zez

szkodniki (szrot6wek kasztanowcowiaczek). W chwili
obecnej drzewo stanowi zagr ozenie bezpieczeristwu ludzi,

mienia oraz ruchu drogowego.

4 Robinia akacjowa t97

Drzewo ro6nie w odlegloSci 1m od ogrodzenia

nieruchomo6ci przy ul. Jabloniowej 13 otaz lm od skrajni
jezdni. Na pniu drzewa widoczny jest pr6chniej4cy

ubytek. Poprzez koronq drzewa ptzebiega napowietrzna
linia energetyczna. W chwili obecnej drzewo stanowi

zagrozenie bezpieczefl stwu ludzi, mienia
oraz ruchu drogowego.

Usy4uowanie drzew
stanowi4cym mapQ z

objqtych zezwoleniem okreSlone zostalo w zaLqczntku

naniesion4 lokalizacj4 drzew do usuniqcia.
ff do decyzji,
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2. UzaleLni(, wydanie zezwolenia na usunigcie drzew wymienionych w pkt 1 od zast4pienia
ich sadzonkami innych drzew, w liczbie 4 szt.,wymienionych w Tabeii nr 2.

Tabela nr 2 - Wykaz nasadzefrn za

L.p. Gatunek IloSd nasadzefi
szt.

Parametry nasadzeri: Obw6d pnia /w cm/
na wysoko5ci 100 cm

I Kasztanowiec czerwonv 4 szt. I2cm

Nowe nasadzenia naleLy wykona6 na terenie pasa drogowego ul. Jabloniowej (dzialka
ewidencyjna nr 821f7 w obrEbie J3-8) lub terenach bqd4cych w zasobach Miasta,
pozostajEcych w administrowaniu Zaruqdu Zielem Miejskiej w miejscu gwarantujqcym
prawidlowy rozw6j nowych sadzonek. Planowane miejsca nasadzef nie mog4
kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3. Ustalid nastgpuj4ce, koricowe terminy realizacjr zezwolenia:
1) usuniqcie drzew wymienionych w punkcie m I sentencji moze nast4pi6

w terrninie do kofca grudnia 2018 r.;
2) wprowadzenie nasadzeri zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie nr 2 sentencii

powinno nast4pii w terminie do kofca grudnia 2018 r.:

4. Zobowiuza(. Zarzqd Zielem Miejskiej w tr odzi do poinformowania wydaj4cego
zezwolenie o wykonaniu nasadzen zastppczych, o kt6rych mowa w punkcie 2 sentencii
w terminie do 14 dni od datv ich wykonania.' 

IJzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UYL wplyn4l wniosek Zarzqdt Zieleni Miejskiej znajdujqcego siE przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 w sprawie wydania zezwoleniana usuniqcil + rrt"f. drzew rosn4cych
na terenie pasa clrogowego ul. Jabloniowej na wysoko6ci posesji m ll3,517 i 13 w tr,odzi.
W uzasadnieniu wniosku podano, iz drzewa s4 pochylone, posiadaj4 pr6chniej4ce ubytki oraz
zamieraj4. Do wniosku Strona doNqczyNamapQ zlokalizacjqdrzew do usuniqcia.

PodstawE materialnoprawne rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarlajest zasada,
ze usuniEcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci moze nastqpid po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzef, o kt6rych mowa w art. 49 S 1 ustawy idn.u23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (Dz. rJ . z 20I4r. poz. I2I, z po2n. zm. ) - jeaeli 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, aw przypadku gdy zezwolenie dotyczy dizewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6d;ki konserwator
zabyk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku" o wydanie
zezwolenta na usuniqcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawieraciimiE, nazwisko, adres,lub siedzibE wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasno6ci urzqd)eh,o kt6rych mowa
w aft. 49$ I Kodeksu cywilnego, zgoclp wlaSciciela nieruchomoSci jesli jest wymagana,
nazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cm,
a w przypadku gdy na tej wysokoSci drz:ewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego z tych
pni, b) nie posiada wyralnie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizei
korony drzewa, WielkoSi powierzchnr, zktorej zostanie usuniqty krzew, miejs"", przyczyne,

Urzqd Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych

Wydziai Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al Pilsudr;kiego 100,92-326 l_od2



termin zamierzonego usuniEcta drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniEcie wynika
z celu zwiqzanego zprowadzeniem dzialalno6ci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany
przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane pro.jekt

zagospodarowania dzialki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla ktorej jest on

wymagany zgodnie z ustaw4 z dma 7 lipca I994r. - Prawo budowlane - okreSlajqce

usltuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych
istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomofci. Projekt planu nasadzefl zastgpczych,

stanowi4cych kompensacjq przyrodniczq za usuwane drzewa lub l<rzewy lub projekt
przesadzema drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy b4dZ projektu
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo

postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacji przedsiEwzigcia w zakresie

oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie rv stosunku do gatunk6w chronionych na

czynnoSci podlegaj4c'e zakazom okreslonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i l0 oraz w art. 52 ust. 1

pkt 1,3,7,8,72,13,I5 jezeli zostalo wydane.
Po zapoznaniu siE ze zlozonE dokumentacjq w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono

brak6w formalnych w przedloionym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
uryznaczono oglqdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzqdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyc:zny, okreSlono cechy usuwanych drzew -
ich wartoSd przyrodnicz% w tym rozmiar drzew, funkcjE jak4 pelni4 w ekosystemie, warloSd

kulturow4 walory krajobrazowe i lokahzacjq. W terenie stwierdzono 2e drzewa rosne
w odlegloSci lm od ogrodzefr nieruchomoSci oraz 0,5-lm od skrajni jezdm, na ich pniach
widoczne s4 pr6chniej4ce ubytki. W koronach wicloczny jest susz oraz jemiola. W chwili
obecnej drzewa stanowi4 zagrolenie bezpieczehstwu ludzi, mienia oraz ruchu drogowego.
Drzewa w obecnym stanie posiadaj4 niewielk4 wartoSd kulturow4 przyrodniczE oraz
krajobrazow4. Na t4 okolicznoSi sporz4dzono protok6l oglqdzin.

Rozpoznaj4c sprawg i oceniaj4c zasadnoSi przedlo2onego wniosku, udzielono zezwolenia
na usuniEcie 4 sztuk drzew, wyszczegolnionych w punkcie 1 sentencji decyzji,

Zasadqjest ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniEcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usuniEcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek tresd art. 86 ust. 1 uoop zaldada wyjatki i tak nie nahcza siq oplat za

usuniqcie : 1) drzew lub lcrzew6w, na ktdrych usuniqcie nie jest wymagane zenuolenie,
2) uchylony; 3) drzew lub lcrzewdw, jeieli usuniqcie jest zwiqzane z odnowq i pielpgnacjq
drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk6w; 4) drzew lub
krzew6w, kt6re zagra2ajq bezpieczenstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach
budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzefi, o kt6rych mowa w art. 49 S I Kodeksu
cywilnego; 5) drzew lub krzewdw, kt6re zagraiajq bezpieczeristvvu ruchu drogowego lub
kolejowego albo bezpieczeristwu Zeglugi; 6) drzew lub lerzew1w w nuiqzku z przebudowq dr6g
publicznych lub linii kolejowych; 7) drzew, h1rych obwdd pnia mierzony na wysokoici 130

cm nie przekracza: a) 120 cm - w przypa.dku topoli, wierzb, kasztanowca nuyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm -
w przypadku pozostalych gatunk|w drzew w celu przywr6cenia grunt6w nieuiytkowanych
do uiytkowania rolniczego lub do innego u2ytkowania zgodnego z przeznaczeniern terenu,

okrellonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu; 8) lcrzeww lub krzetu6w rosnqcych w skupiskach,
pokrywajqcych grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywr1cenia gruntow nieu|ytkowanych
do uzytko$tania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenn,ego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu; 9) drzew lub lcrzewow w z,uiqzku z zabiegami pielqginacyjnymi

drzew lub krzewdw na terenach zieleni; 10) drzew lub krzewdw, ktdre obumarly lub nie
rokujq szansy na prze2ycie, z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomoici; I 1) topoli
o obwodzie pnia mierzonym nq wysokoici 130 cm wynoszqcym powyiej 100 cm,
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nienalezqcych do gatunkdw rodzimych, jezeli zostanq zastpione w najbli2szym sezonie
wegetacyjnym drzewami innych gatunkfw; 12) drzew lub l<rzew6w, jeieli usuniqcie wynika
z potrzeb ochrony roilin, zwierzcg i grzybow objqtych ochronq gatunkowq lub ochrony
siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub llzew6w z grobli staw6w rybnych; 14) drzew lub
lcrzewdw, jezeli usuniqcie jest nviqzane z regulacjq i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych,
wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzen wodnych slu2qcych ksztaltowaniu zasob|w wodnych
oraz ochronie przeciwpowodziowej w zalcresie niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych
urzqdzefi; 15) drzew lub krzew|w usuwanych z terenu poligon|w lub plac|w twiczefi,
stuhqcych obronnoici panstwa. 2. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. l, jeheli wydanie
zenvolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu zostalo uzaleinione od prze,sadzenia tego drzewa
lub lrrzewu albo'wykonania nasadzeri zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub
lcrzew nie zacho-waly 2ywotnoici po 3 latach od dnia upfinuu terminu wskazanego w tym
zenttoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie nasadzeri zastqpczych, lub przed uptywem tego
okresu, z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomoSci, organ wlasciwy do wydania
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu naktada 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 nasadzen zastqpczych, o kt1rych mowa w ust. 2,
zgodnie z zenuoleniem na usuniqcie drzewa lub krzewu, stosuje siq przepisy o postqpowaniu
e gzekucyj nym w administr acj i " .

"W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyjqtkiem zwrqzanym z zaistnieniem,
dwoch przeslanek po pierwsze, drzewa wskazane do usuniqcia stanowiq zagroaenie
bezpreczenstwa os6b i mienia w istniej4cych obiektach budowlanych, po drugie zagraLajq
bezpieczsnstwu ruchu drogowego. Wobec powyzszego zezwolenia na usuniEcie ww. drzew
udzielono bez pobrania oplaty z tego t1'tulu, zgodnie z art. 86 ust. I pkt 4 i 5 ustawy
z dnra 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody cyt.; ,,art. 86 ust. L Nie nalicza siq oplat za
usuniqcie: pkt 4) drzew lub krzew6w, kt6re zagra1ajq bezpieczeristwu ludzi lub mienia w
istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeri, o kt6rych mowa w art. 49
$l Kodeksu cywilnego; pkt 5) drzew lub lcrzew6w, kt6re zagra2ajq bezpieczeristwu ruchu
drogowego lub kolejowego albo bezpieczenstwu 2eglugi. "

JednoczeSnie, maj4c na uwadze potrzebq odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody,
w mySl art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody cyt:. ,,Wydanie zenuolenia na usuniqcie
drzewa lub krzewu moze byt uzaleznione od olcreilenia przez organ nasadzeri zastqpczych lub
przesadzenia tego drzewa lub krzewu" oraz art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody
cyt.: "W przypadku uzale2nienia wydania zenuolenia na usuniqcie d.zewa lub krzewu od
wykonania nasadzeri zastqpczych, zenvolenie to okreSla dodatkowo; t) miejsce nasadzeri; 2)
liczbq drzew lub wielkoit powierzchni lcrzew1w; 3) minimalny obw6d pnia' drzewa na
wysokoici 100 crn lub minimalny wiek lcrzew|w; 4) gatunek lub odmianq drzew lub lcrzew|w;
5) termin wykonania nasadzeri; 6) termin zlozenia informacji o wykonaniu nasadzeri",
zezwolenie na ich usunipcie zostalo vzaleznione od spelnienia warunkow, okreSlonych
w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie okreslonym w podpunkcie 2) w punkcie 3 jej
sentencji, w celu zrekompensowania ubyku w ekosystemie Miasta. W interesie Strony lezy,
by zakupiony material nasadzeniovrry byl jak najlepszej jakoSci oraz zostal objqty pracami
pielE gnacyj nymi gwarantuj qcymi utrzymani e we getacj i.

W dniu oglgdzin terenowych pffieprowadzonych przez organ w obrEbie drzew
wnioskowanych do usuniEcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.
1 ustawy z dnra 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydania
zennolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
w zakresie wystqpowania w ich obrqbie gatunk|w chronionych",

Bior4c powy2sze pod uwagp, orzeczono,jak w sentencji.
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Przed przystqpieniem do usuniqcia drzew objq:tych niniejszym zezwoleniem, prosimy
o zapoznanie siE z informacj4dodatkow4w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwrerz4t,
zawar1,qw zalqcznrkunr 2 do decyzji.

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

zast4pienie ich nowymi drzewami w punkcie 2 sei:Ltencji zezwolenia, a posadzone drzewa nie
zachowaj4 ZywotnoSci po 3 latach od dnia uptywu terminu wskazanego w punkcie
3 ppkt. 2 sentencji lub przed uplywem tego terrninx, z przyczyn zaleZnych od posiadacza
nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w droclze decyzji obowi4zek wykonania nasadzefi
zastqpczych. W przypadku niewykonania nasadzef zastppczych zgodnie z zezwoleniem, bpd4
mialy zastosowanie przepisy o postEpowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawa art. 86 ust.

2 i 3 uoop.
2. UsuniEcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt a sentencji potraktowane zostanie

jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w arl. 88 ust. I pkt 1 uoop, polegaj4cy na usuniEciu
drzew bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawp do wymierzenia administracyjnej kary
pieniq2nej w wysokoSci dwukrotnej optaty za nsunigoie drzew.

3. Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunipcia drzew w terminie okreSlonym w pkt 3 ppkt I

jej sentencji.
4. Tobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydziatu Ochrony

Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Sprraw Spolecznych Urzpdu Miasta :l,odzi
o dokonaniu nowych nasadzefi ma na celu umo:Z,liwienie stwierdzenia, ze strona wypelnita
warunek okreSlony 

"w 
punkcie 2 sentencji decyzjt.

5. Uzyskanie zezwolenia na usuniEcie drzew nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci karnej za
nieprzestrzeganie zakazow i ograniczeri wynikajqcych z przepis6w og6lnych, dotyczqcyclr
oclrrony ptzyrody i ochrony zwierzqt, w szczegohtoici zakazu niszczenia gniazd i schronief
zwierzqt objEtych ochron4prawne oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.

6. Od niniejszej decyzji prrysluguje stronom o,clwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w tr odzi, wniesione zL po5retlnictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta N,odzi,
dzialaj4cego z upowainienia Prezydenta Miasta tr odzi, w terrninie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Zzlaczniki:
1. Mapa zlokalizacjqdrzew
2. Informacia dodatkowa w

do usuni gcia or az z lokalizacj 4 n asadzen zam iennych,
zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierz4t.

Miejskiej
ul, Konstantynowska 8/1 0

Zwolniono z- oplarv skarbowei.
Podstawa: u stawa z dnia l6 listopada 2 006 r o oplacie skarbowej fi ednolity te kst: Dz rJ , z 2016 r , poz 1827)
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