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DECYZJA NRZZI 5781L7

Dzialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postppowania

administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 z pofln. zmianami) w zwiqzku z art. 83 ust. 1, art. 83a ust.

l,art.83cust. I,3i4, art.83dust. 1i 2,art.86ust. 1pkt5 i l0ustawy zdnia 16kwietnia2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 t. poz. 422)
p o rc zp alr zeniu wni o s ku Zar zqdu Zieleni Miej ski ej pr zy ulicy Kon stantyno wskiej 8 / 1 0,

orzeka

1. Zerwoli( Zarzqdowi Zieleni Miejskiej w N,odzi, na usunipcie I sztuki drzewa
znajduj4cego sig na terenie pasa drogowego ul. Krakowskiej w N,odzi (dzialka
ewidencyjna nr 449120 w obrgbie P-15) na wysokoSci nieruchomoSci nr 28,
wymienionego w Tabeli nr 1, pn. vrrykaz drzewa do usuniqcia,bez pobrania oplaty ztego
tytulu.

Lokahzacja drzewa przedstawiona zostaNa na mapie stanowi4cej zaLqcznik nr 1 do

niniejszej decyzji.

2. UzaleLni( wydanie zezwolenia
zastqpienia go sadzonke nowego
w Tabeli nr 2.
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na usunipcie drzewa wymienionego w pkt l, od
drzewa iglastego lub liSciastego w postaci L sztuki, jak

kaz drzewa do usun



abela nr 2 kaz nasadzeh zamien

L.p. Gatunek Parametry nasadzef: obw6d pnia w cm na wysoko5ci 100
cm

I

Drzewa iglaste
(Sosna czarnal Swierk

kluj4cy) 8cm

2 Drzewo liSciaste (lipa, klon,
kasztanowiec, 9169)

10 cm

Nowe nasadzenie naleLy wykonad na terenie bpd4cym we wladania Zarz1drt Zieleni
Miejskiej w miejscu gwarantujqcy prawidlowy rozwtfj nowej sadzonki. Nowe nasadzenie nie
moZe kolidowa6 z istniej4cq i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3.Ustalid nastppuj4ce, koficowe i nieprzekraczalne terminy realizacji zezwolema:

a) termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, ustala sip do korica erudnia 2018r.;

b) termin wprowadzenia nasadzenia za.stqpczego o kt6rym mowa w punkcie 2, ustala siq
do korlca maia 2019 r.

Zmiana terminu usunigcia drzewabqd| terminu wprowadzenia nasadzenia zastEpczego lnoze
nastqpii na wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w Lodzi w decyzjr - zezwoleniu
zmreniajqcvm, pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem o zmiangprzed uplywem termin6w
wymienionych w podpunktach a i b powyzej.

4. Tobowi4za( Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UrzEdu Miasta Lodzi
o dokonaniu nowego nasadzenia.
Informacje o nasadzeniu zamiennym wprowadzonym ptzez Zarzqd Zielem Miejskiej
w tr'odzi naIeLy przesylad do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w okresach
polr o czny ch, w terminach:
- do 15 lipca danego roku - w ptzypadku nasadzenia wykonanego w okresie od stycznia do

korica czerwca danego roku,
- do 15 stycznianastEpnego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od

do 31 grudnia danego roku.
Do powiadomieri naIe|y dolqczy(, mapg lub szkic sytuacyjny z lokalizacjE i iniventaryzacjq
wykonanego nasadzenia.

I lipca

Uzasadnienie
Do wydziatu ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Depaftamencie

w uMtr wplynqtr wniosek zarzqdu zieleni Miejskiej, o wydanie pozwolenia
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Spraw Spolecznych
na usunipcie 1 sztuki



drzewa z pasa drogowego w tr-odzi ul. Krakowskiej (dt. m 449120 w obrgbie P-15).

W uzasadnieniu podano,2e drzewo jest cy-t:. ,, obumarle".
PodstawE materialnoprawne rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowiq przepisy

7awarl;e w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. za'watta jest zasada,2e

usuniqcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moZe nastqtii po uzyskaniu zezwolenia

wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomolci zazgodqwNaficiciela nieruchomoSci, wlaSciciela

wzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny
(Dz.tJ. z20l4r. poz. 1.21, zpo2n. zm.) - jeheli drzewo,bqd2I<rzew zagruZajqtymtrzqdzeniom.

W mySl ar1. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomorici

wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzir

administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu z terentt

nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarlo obligatoryjne elementy wniosku o wydanie

zezwoleniana usunipcie drzewalub krzew6w, kt6re powinno zawierac: imip, nazwisko, adres, lub

siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wtradania nieruchomoSciq

albo o$wiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49$ I
Kodeksu cywilnego, zgodqwlaSciciela nieruchomoSci jesli jest wymagan4 nazwQ gatunku dtzewa

lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cm, a w przypadku gdy na tej

wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d ku;zdego z tych pni, b) nie posiada v'rytufinie

wydzielonego pnia podanie obwodu bezpo6rednio poniZej korony drzewa. WielkoSd

powierzchni, z kt6rej zostanie usunigty I<rzew, miejsce, przyczynQ, termin zamierzonego usunipcia

drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniqcie wynika z celu zwrqzanego

z prowadzeniem dziaNalnolci gospodarczej. Rysunek, mapq albo wykonany przez projektanta

posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania dzia\ki lub terenu

w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie z ustaw4 z dnia 7 hpca
j.994r. Prawo budowlane okreSlaj4ce usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic

nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci.

Projekt planu nasadzen zastEpczych, stanowi4cych kompensacjE przyrodniczqzausuwane drzewa

lub krzewy lub projekt przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqdL

projektu zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo

postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacji przedsiEwziqcia w zakresie

oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunkow chronionych na

czynnoSci podlegaj4ce zakazom okreSlonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i l0 oraz w art. 52 ust. 1 pkt

|,3,7 ,8,1.2,13,15 jeheli zostalo wydane.

Po zapoznaniu siq ze zloaonq dokumentacje w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono

brakow formalnych w przedlohonym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
g.4'7znaczono oglqdziny w terenie celem przeprowadzenia czynno6ci urzqdowych. W trakcie

trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanego drzewa -

jego wartoSi przyrodniczau w tym rozmiar drzewa, funkcjq jak4 pelni w ekosystemie, wartoS6

kulturow4 walory krajobrazowe i lokalizacjg. W terenie stwierdzono, 2e drzewo wnioskowane

do usuniqcia to kasztanowiec rwyczajny o obwodzie pnia I42cm. PoWZsze drzewo jest

okorowane, posiada pr6chniejqce ubytki u podstawy pnia, posiada ubyki wglqbne i kolumnowe,

roSnie okolo 2mod wiaty przystankowej MPK, nie rokuje szansy na dalszyprawidlowy rozw6j

otaz slwarza zagroaenie w ruchu drogowym.. Drzewo nie posiada wartoSci kulturowej,

przyrodniczej i kraj obrazowej .

Na t4 okolicznoSc sporzqdzono protok6l oglgdzin.
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Rozpoznajqc sprawQ i oceniaj4c zasadnoS6 przedNohonego wniosku, udzielono zezwolenia na
usuniEcie 1 sztuki drzewa gatunku kasztanowiec zv,ryczajny, Wszazeg6lnionego w punkcie 1

sentencji decyzji.

Zasadqjest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunipcie drzew lub krzew6w, kti,re
nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunipcie drzew lub krzew6w.
Jakkolwiek tresi art. 86 ust. 1 uoop zal<Lada wyjatki i tak nie nalicza sig oplat za usunipcie: 1)
,drzew lub lrrzewfw, na kt1rych usuniqcie nie jest wymagane zenvolenie; 2) drzew lttb krzew6v,,
na ktdrych usuniqcie osoba fizyczna uzyskala zenuolenie na cele niezwiqzane z prowadzenietnt
dzialalnoSci gospodarczej; 3) drzew lub lcrzew6w, jeheli usuniqcie jest zwiqzirn t odnotvq
i pielqgnaciq drzew rosnqcych na terenie nieruchomo1ci wpisanej do rejestru zabytkdu,,. 4) drzeu,
lub lcrzewfw, ktdre zagra2ajq bezpieczeitstwu ludzi lub mieni w istniejqcych obiekta,ch
budowlanych lub funkcionowaniu urzqdzeri, o kt6rych mowa w art. 49 S I Kodeksu cyu,ilnego;
5) drzew lub lcrzewfw, kt6re zagra2ajq bezpieczenstwu ruchu drogowego lub kolejowego ai,bo
bezpieczeristwu zeglugi;6) drzew lub krzew6w w nuiqzku z przebudowq dr6g publicznych iub linii
koleiowych;7) drzew, kt6rych obw6d pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie przekracza;
a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nuyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm - w przypadku po)osmly,:h
gatunk6w drzew - w celu pr4nur1cenia grunt6w nieuZytkowanych do u2ytkowania roiniczego lub
do innego uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenLt, o/cre1lonym w miejscowym plan'ie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodariwanict
terenu; 8) krzewu lub krzew1w rosnqcych w skupisku, polcrlnvajqcych grunt do 50m', w celu
przywr6cenia gruntfw nieu2ytkowanych do uzytkowania rolniczego lub do innego uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem terenu, olcreflonym w miejscowym planie zagospodarowanicr
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,. 9) drzew lttb
hrzewdw w zwiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub lcrzewdw na terenach zieleni,. l0)
drzew lub lcrzewdw, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na przezycie, z przyczyn niezale2nych o'cl
posiadacza nieruchomoici;11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokoici 130 cnt
wynoszqcym powy1ej 100 cm, nienale2qcych do gatunkdw rodzimych, jezeti zostanq zastqtione
w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk|w;12) drzew lub krzewdw, jeieli
usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, rwierzqt i grzyb|w objqtych ochronq gatunkowq lub
ochrony siedlisk przyrodniczych;13) drzew lub lvzewow z grobli staw6y) rybnych,.- I4) drzew lub
krzew6w, je2eli usuniqcie jest nuiqzane z regulacjq i utrzymaniem koryt ciekdw natttralnych,
wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzeri wodnych sluzqcych ksztaltowaniu zasob|w wodnych or,zz
ochronie przeciwpowodziowej w zaldresie niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych
urzcldzeri|15) drzew lub lcrzewfw usuwanych z terenu poligondw lub plac6w twicien, sluzqiyt:h
obronnoici paristwa.2. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. I, jeieli wydanie zenttolenia nct
usuniqcie ,drzewa lub krzewu zostalo uzaleinione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo
wykonania nasadzeri zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzeio lub krzew nie zachowaly
fnuotnofci po 3 latach od dnia upfinvu terminu wskazanego w tym zenuoleniu na ich przesadzenie
lub wykonanie nasadzeri zastqpczych, lub przed uplynuem tego olcresu, z przyczyn zaleinych orl
posiadacza nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub
lcrzewu nalclada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeri zastqpczych. przepislt
art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3. W przypadku niev,ykonanict
nasadzeri zastqpczych, o kt6rych mowa w u,rt. 2, zgodnie z zenyoleniem na isuniqcie drzewa ltLb
lcrzewu, stosuje siq przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji".

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia zwyjqtkiem zwiqzanym z zarstnieniem, dw6ch
przeslanek po pierwsze, drzewo wskazane nie rokuje szansy na dalszy prawidlowl, rozw6j, pro
drugie stanowi zagrolenie bezpieczehstwa luchu drogowego. Wobec powyzszego zezwolenia rn
usuniEcie dtzewaudzielono bezpobranraopl.aty ztego tytulu, zgodnie zart.86 ust. l pkt 5 i 10
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ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody cyt.'. ,,art. 86 ust. l. Nie nalicza siq oplat za
usunipcie: 4) drzew lub lcrzew6w, kt6re zagra1ajqbezpieczeristwu ludzi lub mienia w istniejqcych
obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeri, o kt6rych mowa w art. 49 SI Kodeksu
cywilnego; pkt 5) drzew lub llzewdw, kt6re zagrazajq bezpieczeristwu ruchu drogowego lub
koleiowego albo bezpieczeristwu Zeglugi; pkt 10) drzew lub lcrzew6w, kt6re obumarly lub nie
rokujqszans na przezycie, z przyczyn niezaleZnych od posiadacza nieruchomoici."

JednoczeSnie, malqc na uwadze potrzebg odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody,
w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyl.: ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lvzewu moze byt uzaleinione od okreflenia przez organ
nasadzeri zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu. Art. 83d ust. 2. W przypadku
uzaleznienia wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lvzewu od wykonania nasadzeri
zastqpczych, zezwolenie to olveila dodatkowo: 1) miejsce nasadzeri; 2) liczbq drzew lub wielkoSt
powierzchni krzew6w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub minimalny wiek
krzewdw; 4) gatunek lub odmianq drzew lub lvzewdw; 5) termin wykonania nasadzeri; 6) termin
zlozenia informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na usunigcie drzewa zostalo uzalehnione
od spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkcie 2 sentencji decyzjr, w terminie okreSlonym
w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie
miasta. W interesie Strony leLy,by zakupiony materral nasadzeniouy byl jak najlepszej jako6ci
oraz zostal objEty pracami pielqgnacyjnymi gwarantuj4cymi u''rzymanie wegetacji.

W dniu oglqdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrqbie drzewa
wnioskowanego do usuniqcia nie stwierdzil obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust. 1

ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r. o ochronre przyrody) cyt.: "Organ wlafciwy do wydania
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin w zalvesie
wystqpowania w ich obrqbie gatunkdw chronionych".

Bior4c powy?sze pod uwagq orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

1. W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie ff 1 sentencji, wobec kt6rego
przewidziano zastqpienie go innym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenia, a posadzone

drzewo nie zachowa zywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 4
ppkt 2 sentencji lub przed uplywem tego termint\ z przyczyn zaleLnych od posiadacza
nieruchomoSci, nalohony zostanie ponownie w drodze decyzjr obowi4zek wykonania
nasadzenia zastqpczego. W przypadku nievr,ykonania nasadzenia zastgpczego zgodnie
z zezwoleniem, bedq mialy zastosowanie przepisy o postEpowaniu egzekucyjnym
w administracji. Podstawaaft.86 ust. 2 i 3 uoop"

Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym w pkt 3 ppkJ 1 sentencji potraktowane zostanie
jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy na
usuniEciu drzewa bez wymaganego zezwolenia. stanowi4cy podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniEZnej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usuniqcie drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzewa w terminie okreSlonym w pkt 3

ppkt 1 jej sentencji.

Urz4d Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych

Wydzial Ocl-rrony Srodowiska i Rolnictwa
A1. Pilsudskiego 100

92-326L6d2

2.

J



4.

5.

7r'obowrqzanie Strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta !-oclzi
o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umoZliwienie stwierdzenta, Le Strona wypeln.ila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.

Uzyskanie zezwolenia na usuniqcie drzewa nie zwalnia z obowiqzku i odpowiedziahroiici
karnej za nieprzestrzeganie zakazdw i ograniczeri wynikajqcych z przepis6w og6lnyc,h,
dotycz4cych ochrony przyrody i ochrony zwierzg, w szczeg6lnoSci zakazu niszczenia gniazd
i schronieri zwierzqt objqtych ochron4 prawng oraz humanitarnego traktowania zwieru:qt
dzikich.

6. od niniejszej decyzji przysluguje Stronie odwolanie do samorz4dowego um
Odwolawczego w \'odzi, wniesione za posrednictwem Dyrektora wydzi
srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych urzpdu \ \,od:zi,
dzialaj4cego z upowaZnienia Prerydenta Miasta N,odzi, w terminie 14
otrzymania.

dafy jej

Zalaczniki:.

1. Mapa z lokalizacjqdrzewa do usunigcia.
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i zwierzqt.

eni Miejskiej
dZ, ul. Konstantynowska 8/10

2. ala

Do wiadomoSci:
Zarzqd Dr6g i Transportu
90-44'7 N,6d2,ul. Piotrkowska 173

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (ednolity tekst: Dz tJ. z 2016 r., poz. 1827).
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