
PREZYDENT MIAST A \,ODZI
znak: DSS-OSR-I.6 1 3 1. 1 000.20 1 7 .MSZ l-5d2, dnra 2LI 1.2017 r.

DECYZJA NR ZZIII2SIIT
Dzialajqc na podstawie 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, ar1. 83c ust. 1, 3 i4,art.83d ust. 7,2i4, art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5

ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134,2249,
2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074), zwanej dalej w skr6cie uoop - po rozpatrzeniu wniosku
Zarzqdu Zielem Miejskiej w Lodzi zls przy ul. Konstantynowskiej 8/10 (pismo znak:
zzM.w zM.zT .s}r. 6 8 0.2 0 I 7.Bw)

orzeka

l. Zezwoli(. Zarzqdowt Zielem Miejskiej w Lodzi na usunigcie 1 szt. drzewa, rosnecego na
terenie pasa drogowego drogi wewnptrznej ul. Komunard6w 4 w tr odzi (dzialka
ewidencyjna m 70l15 w obrEbie B-48), wymienionego w Tabeli nr 1, pn. Wykaz drzewa
do usuniqcra,bezpobrania oplxy ztego tytulu.

abela nr I Wvkaz d w

L.p. Gatunek
Obw6d pnia
na wysokoSci
l30cm lcml

Przycryna

1
Klon

zwyczajny
125cm

Drzewo ro6nie 1,5 m od skrajni ul. Komunard6w. Na pniu
drzewa widoczna jest listwa mrozowa z odkrytym

i popgkanym drewnem. Przy podstawie widoczny jest
pr6chniej4cy ubytek. System korzeniowy drzewa jest

czp6ciowo wyniesiony. W chwili obecnej drzewo stanowi
zagrolenie bezpieczefstwa ludzi i mienia.

Lokalizacja drzewa objptego zezwoleniem okre5lona zostala w zalqcznrku nr 1 do decyzji,
stanowi4cym mapQ.

2. UzaleLni( wydanie zezwolema na usuniqcie drzewa wymienionego w pkt 1 od zast4pienia
go nasadzeniem zamiennym w iloSci 1 szt. drzewa, wymienionego w tabeli nr 2.

Nowe nasadzenie nale?y wykona6 terenie dzialki ew. TIll w obrEbie B-48 przy
ul. Mianowskiego lub na terenach bqd4cych w zasobach Miasta pozostajqcych w
adnrinistrowann Zarz4du Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j
nowej sadzonki. Planowane miejsce nasadzenia nie moZe kolidowad z istniej4c4 i
planow an4 infrastruktur4 techn icznq.
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altela n r w nasadzeR zas ch

L.p. Gatunek Ilo56 nasadzefi szt.
Paramefry nasadzef : Obw6d pnia /w-em/

na wysokoSci 100 cm

Klon -iawor 1 szt. l4cm



3. Ustalid nastgpujqce, koricowe terminy rcahzacji zezwolenia'.
o usuniQcie drzewa wymienionego w punkcie m 1 sentencji moZe nast4pii

w terminie do korlca erudnia 2018 r.;
. wprowadzenie nasadzenia zastEpczego, o kt6rym mowa w punkcie nr 2 sentencji

powinno nast4pii w terminie do kor[ca grudnia 2018 r.;

4. Zobowi4za(, Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr odzi do poinformowania wydaj4cego
zezwolenie o wykonaniu nasadzenia zastqpczego, 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

Urzqdu Miasta tr odzi wplyn4t wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w N,odzi o wydanie
zezwolenia na usunigcie drzewa, rosnecego na terenie pasa drogowego drogi wewnptrznej
ul. Komunard6w 4 wtr odzi. W uzasadnieniu podano,2e drzewo ro6nie 1,5 m od skrajni
ul. Komunard6w. Na pniu drzewa widoczna jest listwa mrozowa z odkrytym i poppkanym
drewnem. Przy podstawie widoczny jest pr6chniejqcy ubytek. System korzeniowy drzewa jest
czqSciowo wyniesiony. W chwili obecnej drzewo stanowi zagro2ente bezpreczenstwa ludzi i
mienia.

Podstawq materialnoprawnq rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawafiew rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W arl. 83 ust. 1 uoop. zawarta jestzasada.
ze usunigcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci mo2e nast4pii po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzen, o kt6rych mowa w arl. 49 $ 1 ustawy z dnia23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny ( Dz. u. z 20I4r. poz. l2l, z poLn. zm) - jeaeh drzewo, bqd2l<rzew
zagralajqtymurzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.l uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu zterenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta w formie decyzji administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dolyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zab5rlkow - wojew6dzki konserwator
zabfikow.

W przedmiotowej sprawie wniosek zlotyl wladaj4cy ww. nieruchomoSci4. Dzialka nie
naIe?y do katalogu nieruchomoSci wpisanych do rejestru zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenta na usuniqcie drzew lub krzew6w, kt6re winno zawierac: imip, nazwisko, adres,
lub siedzibE wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzeh, o kt6rych mowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodp wlaSciciela nieruchomoSci jesli jest wymagana, nazwe
gatunku drzewa lub ktzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cfl,
aw przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kaZdego z tych pni,
b) nie posiada tzvyralnie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony
drzewa. WielkoSi powierzchni, zktorej zostanie usunipty krzew, miejsce, przyczyne, termin
zamretzonego usunipcia drzewa lub krzewu oraz wskazanre czy usuniqcie wynika z celu
zwrqzanego zprowadzeniert dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany przez
projektanta posiadajqcego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania
dziallci lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie
z ustawq z dnta 7 hpca 1994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce usytuowanie drzewa
w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych istniejqcych lub
projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzef zastgpczych, stanowiqcych
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kornpensacjq przyrodniczqza usuwane drzewa lub krzewy lub projekt przesadzema drzewa
lub ktzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqd? projektu zagospodarowania
nieruchomoSci. DecyzjE o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie
trzgodnienia warunk6w realizacji przedsigwzigcia w zakresie oddziallr,vania na obszar Natura
2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na czyruroSci podlegaj4ce zakazom
okreSlonymwart,5l ust. l pkt 1-4 il0orazwart.52ust. IpktI,3,7,8,12,13,15 jezelizostalo
wydane.

Po zapoznaniu siq ze zlolonq dokumentacjq w mysl art. 50 S 1 ustawy Kpa
wyznaczono oglpdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzqdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglqdzin ustalono stan faktyczny, zweryfikowano dostgpnoS6 miejsc do
nasadzef zamiennych oruz okreSlono cechy usuwanego drzewa - jego warto66 przyrodnicz4
w tyrn rozmiar drzewa, funkcjp jak4 pelni w ekosystemie, wartoSi kulturow4 walory
krajobrazowe i lokalizacjq. W terenie stwierdzono 2e drzewo roSnie 1,5 m od skrajni ul.
Komunard6w. Na pniu drzewa widoczna jest listwa mrozowa z odkrytym i popqkanym drewnem.
Plzy podstawie widoczny jest pr6chniej4cy ubytek. System korzeniowy drzewa jest czgsciowo
wyniesiony. W chwili obecnej drzewo stanowi zagroleniebezpieczehstwa ludzi, mienia oraz ruchu
drogowego. Na gruncie ustalono rownie2, 2e przedmiotowe drzewo posiada wartoS6
przyrodniczau krajobrazowq i kulturowe. Na t4 okolicznoS6 sporz4dzono protok6l oglqdzin.
Rozpoznajqc sprawQ i oceniaj4c zasadnoS6 przedlolortego wniosku, udzielono zezwolemana
usunipcie I szt. drzewaWszczeg6lnionego wpunkcie 1 sentencji decyzjr.

Zasad4 jest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniqcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza r pobrera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunipcie drzew lub
krzew6w. Jald<olwiek treSi arl. 86 ust. 1 uoop zal<Lada wyjqtki i tak nie nalicza sig oplat za
usuniEcie : ,,1) drzew lub krzew6w, na ktdrych usuniqcie nie jest wymagane zezwolenie,.
2) uchylono; 3) drzew lub krzew6w, jeieli usuniqcie jest zwiqzane z odnowq i pielqgnacjq
drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytkdw; 4) drzew lub
krzeut6tt,, ktdre zagraZaiq bezpieczenstwu ludzi lub mienia w istnieiqcych obiektach
bttdowlanych lub funkcjonowaniu urzcldzey't, o kt1rych mowe w art. 49 S I Kodeksu
cywilnego; 5) drzew lub krzewdw, kt6re zagrazajcl bezpieczeristwu ruchu drogowego lub
kolejowego albo bezpieczeitstwu zeglugi; 6) drzew lub lvzew6w w zwiqzku z przebudowq drdg
publicznych lub linii kolejowych; 7) drzew, kt1rych obw6dpnia mierzony nawysokoSci 130
cm nie przekracza. a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm -
tu przypadku pozostalych gatunkfw drzew w celu przl+vrdcenia gruntdw nieu2ytkowanych
do u|ylkowania rolniczego lub do innego u|ytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu,
okt'ellonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu; 8) krzewu lub lvzewfw rosnqcych w skupiskach
pokrltvtaiqcych grunt do 50 ffi2, w celu przywrdcenia grunt6w nieu2ytkowanych do
uzytkotvania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, olcreilonym
ttt ntieiscovvym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodctrovtania terenu; 9) drzew lub krzewdw w zwiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi
dr"zev, lub krzew1w na terenach zieleni; l0) drzew lub lcrzewdw, ktdre obumarly lub nie
rokt4icl szansy na przezycie, z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomoici; 11) topoli
o obv,odzie pnia mierzonym na wysokoici 130 cm wynoszqcym powy2ej 100 cffi,
nienalezqcych do gatunk6w rodzimych, jezeli zostanq zastryione w najblizszym sezonie
wegetacyjnym drzewami innych gatunkdw; 12) drzew lub ltrzewow, jeieli usunipcie wynika
z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzybdw objqtych ochronq gatunkowq lub ochrony
siedlisk przyrodniczych, 13) drzew lub krzewdw z grobli staw6w rybnych; 14) drzew lub
krzevt6w, jeLeli aLsuniqcie jest zwiqzane z regulacjq i utrzymaniem koryt ciek|w naturalnych,
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wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzen wodnych sluzqcych ksztaltowaniu zasob6w y,odnych

oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbqdnym do wykonania i ilrzymania tych
urzqdzeri; 15) drzew lub krzew|w usuwanych z terenu poligon6w lub plac|w tyticzeri,
slu2qcych obronnoici parisfwa. 2. W przypadkach, o kt6rych mowaw ust. l, jezeli wydanie
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu zostalo uzale2nione od przesadzenia tego drzev,a
lub krzewu albo wykonania nasadzeft zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzev,o lub
krzew nie zachowaly 4+votnoici po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego y) tym
zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie nasadzeri zastqpczych, lub przed uplywem lego
okresu, z przyczyn zaleZnych od posiadacza nieruchomo1ci, organ wlaiciwy ie ytydanict
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu naHada 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 nasadzeli zastqpczych, o ktdrych mowa vt ust. 2,

zgodnie z zezwoleniem na usuniqcie drzewa lub krzewu, stosuje siq przepisy o postqpowaniu
egzekucyjnym w administracj i " .

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z v'ryjqrkiem zwrqzanym z zaistnieniem,
dw6ch przeslanek po pierwsze, drzewo wskazane do usunigcia stanowi zagroaenie
bezpieczehstwa os6b i mienia w istniej4cych obiektach budowlanych a po drugie stanowi
zagto2enie bezpieczertstwa ruchu drogowego. Wobec pov'rylszego zezwolenia na usuniqcie
ww. drzewa udzielonobez pobrania opNaty ztego t1.tulu, zgodnie z art.86 ust. 1 pkt 4 i 5

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyt.'. ,,art. 86 ust. I. Nie nalicza siq
oplat za usuniqcie: pkt 4) drzew lub lcrzewdw, kt6re zagrazajq bezpieczenstwu ludzi lnb
mienia w istniejcpych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeri, o ktorych n,toy)a
w art. 49 Sl Kodeksu cywilnego; pkt 5) drzew lub krzew6w, kt6re zagrazajqbezpieczeristwat
ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu zeglugi. "

Jednocze6nie, bior4c pod uwagq deklaracjg wykonania nasadzef zamiennych w mySl art.
83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.i ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu moze byt uzaleznione od okreilenia przez organ
nasadzeit zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub lnzewu. Art. 83d ust. 2. W przypadkrL
uzale2nienia wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu 6i ytykonania nasadzefi
zastqpczych, zenuolenie to olcreila dodatkowo: l) miejsce nasadzen; 2) liczbq drzev, lub
wielkoit powierzchni krzew6w; j) minimalny obwdd pnia drzewa na wysokoici 100 cm lttb
minimalny wiek krzew|w; 4) gatunek lub odmianq drzew lub krzewfw; 5) termin wykonania
nasadzeh; 6) termin zlo2enia informacji o wykonaniu nasadzen", zezwolenie na usuniqcie
1 szt. drzewa zostalo uzalehnrone od spelnienia warunk6w, okreslonych w punkcie 2 sentencji
decyzii, w terminie okre5lonym w podpunkcie 2) w punkcie 3 jej sentencji, w celu
zrekompensowania uby'tku w ekosystemie miasta. W interesie Strony leZy, by zakupiony
material nasadzeniowy byl jak najlepszej jakoSci oraz zostal objqty pracami pielEgnacyjnymi
gwarantuj 4cymi utrzymanie wegetacj i.

W dniu oglpdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrqbie drzewa
wnioskowanego do usuniqcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) c74.: "Organ wlaiciwy do wydania
zezwolenia na usunipcie drzewa lub lcrzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
w zalcresie wystqpowania w ich obrqbie gatunk|w chronionych".

Biorqc ponihsze pod uwagq orzeczonojak w sentencji.

Przed przyst4pieniem do usunigcia drzewa objqtego niniejszym zezwoleniem, prosimy
o zapoznanie sip z informacjq dodatkow4 w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwrerzg,
zawaftqw zaNqcznrkunr 2 do decyzii.
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Pouczenie:
l. W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rych przewidziano

zast4pienie go innym drzewem w punkcie 2 sentencji zerwolenia, a posadzone drzewo nie
zachowato zywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 2 sentencji lub
przed uplywem tego tenninu, z przyazyn zalelnych od posiadacza nieruchomoSci, naLoaony
zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzefl zastppczych. W przypadku
niewykonania nasadzefr zastppczych zgodnie z zezwoleniem. bpdq mialy zastosowanie przepisy
o postppowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawaaft.86 ust. 2 i 3 uoop.

2. UsLrnipcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt I sentencji potraktowane zostanie
jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt I uoop, polegaj4cy na usunipciu
drzewabezwynaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawp do wymierzenia administracyjnej kary
pienip2nej w wysokodci dwukrotnej oplaty za usunigcia drzewa.

3. Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzewa w terminie okre5lonym w pkt 3 ppkt
I jej sentencji.

4. Tobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Depaftamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi o dokonaniu
nowych nasadzef ma na celu umozliwienie stwierdzenia, 2e strona wypelnila warunek okre5lony
w pr-rnkcie 2 sentencji decyzji,

5. Uzyskariie zezwolenia na usunipcie drzew nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialno6ci karnej za
nieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczeh wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotycz4cych
ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnoi;ci zakazu niszczenia gniazd i schronief
zwierzqt objptych ochron4 prawnq oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.

6, Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w N'odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta N-odzi,
dzialaj4cego z upo\ryaZnienia Prezydenta Miasta Lodzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Zalaczniki:
I . Mapa z lokalizacjqdrzew do usuniEcia.
2. Inforrnacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i ochrony zvvierzqt.

eleni Miejskiej
od2, ul. Konstantynowska B/1 0

2. ala

Zrvolniono z orrlatv skarbowei:
Podstar,va Ustawa z drtia |6 listopada2006 r o oplacie skarbowej (Dz U 22006 r. Nr 225, poz 1635)

UrzEd Miasta Lodzi
De paname nt S praw S polecznych

Wydzial achrony Srodowiska i Rolnictwa
Al Marszalka J6zefa Pilsudskiego 100

92-2s6 L6di


