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DECYZJA NR ZZ1672117

74 czerwca 1960 r. - Kodeks postEpowania
zmianami) w zwrqzku z art. g3 ust. l, art. g3a
. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia

7-yz+dt zieteni Miejskiej w tr odzi ,r, p,,l,li ttll,,?1,1,h#t.l"1i?r'ilil#"",'I:
zzM;wzM.ZT .501 .260 .2017 .BD.

tr odzi na usuniEcie 2 szt. drzew (okazv
drogowego ul. Li5ciastej w Lodzi (dzialka

. 
nionych w Tabeli nr 1, pn, Wykaz drzew do

+,6d2, dnia 16,06,2017 r.

do decyzji,
Usltuowanie
stanowi4cym

objEtych zezwolenie
naniesion4 lokalizacj4 drzew do usuniecia.

2' uzaleLni(' wydanie zezwoleniana usuniqcie drzew wymienionych w pkt 1 od zastqpieniaich sadzonkami innych drzew,w riczbie i szt.,-y-i"nionych w Tabeli nr 2.

drzew
mapQ z

Tabela nr 2 - Wykaz nasadzefi

4. Zobowi4za(.
zezwolenie o
w terminie do

Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi do
wykonaniu nasadzefl zastEpczych, o kt6rych

poinformowania wydaj4cego
mowa w punkcie 2 sentencii

Nowe nasadzenia naleZy wykonai na
pozostaj4cych w administrow aniu Zarzqdu
prawidlowy rozwoj nowych sadzonek.
kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infras

3. Ustalid nastEpui4ce, kofcowe terminy realizacji zezwolenia:
1) usunigcie 

" 
drzew wymienionych w punkcie n-r 1 sentencji moze nastqpii

2) w punkcie nr 2 sentencii

14 dni od daty ich wykonania.

lan d

L.p. Gatunek
Obw6d pnia
na wysokoSci
l30cm [cm]

Przyczyna

1 Wierzba krucha 244+128

2 Wierzba krucha 65+84+B 1 +66

'L

L.p. Gatunek IloS6 nasadzen szt. Parametry nasadzefi: Obw6d p"i" i* --/
nt wwsnkn6ai 1Ao ^-Klon zwyczainy 2 sil. 14cm
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Uzasadnienie

Do Wydziaiu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spoiecznych
UML wptryn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej znajdujqcego siE przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 w sprawie wydania zezwolenia na usuniEcie 2 sztuk drzew rosnqcych
na terenie pasa drogowego ul. LiSciastej w N,odzi. W uzasadnieniu wniosku podano, rL drzewa
s4 pochylone, posiadajq pr6chniej4ce ubytki oraz zamrerajq. Do wniosku Strona doLqczyla

ma\)e z lokalizacj 4 drzew do usuniqcia.
PodstawE materialnoprawne rczpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy

zawarle w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarlajest zasada,

ze usunigcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci moze nast4pi6 po uzyskaniu
zez,wolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014r. poz. l2I, z poLn. zm. ) - jeLeli drzewo, bqd2 Wzew
zagra2ajqtymurzqdzeniom. 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 zezwolenre dotyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytkow - wojewodzki konserwator
zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usuniqcie drzew lub krzewow, kt6re powinno zawrerac: imiE, nazwisko, adres,

lub siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzeh, o kt6rych mowa
w afi. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodq wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana,
naziwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cm,

a w przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obwod kaZdego z tych
pni, b) nie posiada wyraznie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej

korony drzewa. WielkoS6 powierzchni, z kt6rej zostanie usuniEty krzew, miejsce, przyczyne,

terrnin zamrerzonego usuniqcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniqcie wynika
z celu zwiqzanego zprowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapq albo wykonany
przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
zagospodarowania dziaNki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on

wymagany zgodnie z ustawq z dnia 7 hpca 1994r. - Prawo budowlane - okreSlajqce

usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiektow budowlanych
istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzen zastgpczych,
stanowi4cych kompensacjq przyrodnrczq za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt
przesadzenia drzewa lub ktzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqd2 projektu
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warurk6w reahzacji przedsiqwziEcia w zakresie

oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolente w stosunku do gatunk6w chronionych na

czynnoSci podlegaj4ce zakazom okreSlonym w aft. 51 ust. I pkt 1-4 r I0 oraz w art. 52 ust. 1

pkt 1,3,7,8,12,13,I5 jezeli zostatro wydane.

Po zapoznaniu sig ze zLolonq dokumentacjq w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brakow formalnych w przedLolonym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
wryznaczono oglEdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzEdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglEdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanych drzew -
ich wartoSi przyrodnicz4, w tym rozmiar drzew, funkcjE jak4 pelni4 w ekosystemie, wartoSi
kulturow4 walory krajobrazowe i lokahzacjp. W terenie stwierdzono 2e drzewa rosn4
w odlegloSci 0,5m od skrajni jezdni, na ich pniach widoczne s4 duze prochniej4ce ubytki.
Pnie drzew odchylaj4 siq od siebie (ich statyka jest zaburzona) a w koronach widoczny jest
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ozenie bezpieczenstwu ludzi, mienia oraz ruchu
ewielkE wartoSi kulturowq przyrodnicz4
rotok6l oglqdzin.

przedlolone go wniosku, udzielono zezwoleniana usunigcie 2 sztuk drzew gatunku wierzba krucha, wszczegolnionych w punkcie 1sentencji decyzji.

zasadEjest, ze posiadacz nieruchomosci ponosi oplaty za usuniqcie drzew lub krzewow,kt6re nalicza i pobiera organ wlariciwy do wydani u tet*olenu nu usunipcie drzew lubkrzew6w' Jakkolwiek tresc art. 86 ust. 1 uoot zaklad.awyjatki i tak nie naliczasiE oplat zausuniEcie : l) drzew lub krzew6w, h usuniqcie nie jest wymagane zezwolenie,.2) uchylony; 3) drzew lub lvzew6w, ' 
,e i pdrzew rosnqcych na terenie nieruch u 4)
wch

o ktdrych mowa w art. 49 .$ I Kodeksu

cm nie przekracza. a) 120 cm_w przypadku
j esionolistnego, klonu srebrzystego, robinii a
w przypadku pozostalych gatunk6u, drzew _

wania przestrzennego lub decyzji o warunkach

zeli wydanie zenvolenia na usuniqcie drzewa
ub wykonania
lu zachowaly

ch, 
w niu na'ich

wta ::.'!::::dze TX"':::,
z-astQpczych' Przepisy art' 83c u,st, 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3' w przypadku niewykonania nasadzeri zastqpczych, o h6r;ch mowa w ust, 2, zgodniez zenuoleniem na usuniqcie drzewa lub k rn*i, stosuje siq przepisy o postqpowaniu
e gzekucyj nym w adminis tr aci i ".
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W przedmiotowej sprawie mamy do czynienra z wyjqtkrem zwrqzanym z zaistnieniem,
dw6ch przeslanek po pierwsze, drzewa wskazane do usuniqcia stanowiq zagroLenie

bez:preczenstwa os6b i mienia w istniej4cych obiektach budowlanych, po drugie zagraZajq

bezpieczehstwu ruchu drogowego. Wobec povryZszego zezwolenia na usunigcie ww. drzew
udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, zgodnie z art. 86 ust. I pkt 4 i 5 ustawy
zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyt.:,,art. 86 ust. l. Nie nalicza siq oplat za

usuniqcie; pkt 4) drzew lub krzew6w, kt6re zagrazajcl bezpieczeristwu ludzi lub mienia w
istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeri, o kt6rych mowa w art. 49

SI Kodeksu cywilnego; pkt 5) drzew lub krzew6w, kt6re zagrcrzajq bezpieczerisfwu ruchu
drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu ieglugi."

Jednoczesnie, maj4c na uwadze potrzebE odnawiania zasob6w sktradnikow przyrody,
w mySl art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody cyt.: ,,Wydanie zenuolenia na usuniqcie
drzewa lub krzewu mo2e byt uzale2nione od okreilenia przez organ nasadzen zastqpczych lub
przesadzenia tego drzewa lub krzewu" oraz art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody
cyt,: "W przypadku uzaleinienia wydania zenttolenia na usuniqcie drzewa luh lczewu od
wykonania nasadzeri zastqpczych, zezwolenie to olcreSla dodatkowo; l) miejsce nasadzeft; 2)

liczbq drzew lub wielkoit powierzchni krzew6w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na

wysokoici 100 cm lub minimalny wiek krzew6w; 4) gatunek lub odmianq drzew lub krzew6w,'

5)'termin wykonania nasadzen; 6) termin zloZenia informacji o wykonaniu nasadzeri",
zezwolenie na ich usuniqcie zostalo uzaleznione od spelnienia warunk6w, okreSlonych
w punkcie 2 sentencji decyzjr, w terminie okreSlonym 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 zostil. objqty pracami
p ie lq gnacyj nymi gwarantuj 4cymi utrzymanie we g etacj i.

W dniu oglqdzin terenowych przeprowadzonych ptzez organ w obrqbie drzew
wnioskowanych do usuniqcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.

1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydania
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin

w zalcresie wystQpowania w ich obrqbie gatunk6w chronionych".

Bior4c powy2sze pod uwagp, orzeczono jak w sentencji.

Przed przystqpieniem do usuniqcia drzew objqtych niniejszym zezwoleniem, prosimy
o zapoznanie siq z informacj4dodatkow4w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwierzqt,
zawartqw zalqczntku nr 2 do decyzjl

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

.zast4pienie ich nowymi drzewami w punkcie 2 sentencji zezwolenia, a posadzone drzewa nie
zachowaj4 zywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w pr"rnkcie

3 ppkt. 2 sentencji lub przed uplywem tego terrnin\, z przyazyn zaleinych od posiadacza

nieruchomo5ci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzefr

zastepczych. W przypadku niewykonania nasadzeir zastEpczych zgodnie z zezwoleniem, bqd4

mialy zastosowanie przepisy o postEpowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawa ar1. 86 ust.

2 i 3 uoop.
2. Usuniqcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 3 ppkt a sentencji potraktowane zostanie

jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. I pkt I uoop, polegajqcy na usuniEciu
drzew bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawE do wymierzenia administracyjnej kary
pieniE2nej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usunigcie drzew.

3. Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniqcia drzew w terminie okre6lonym w pkt 3 ppkt 1

jej sentencji.
4. Zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzjt do powiadomienia Wydzialu Ochrony

Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta Lodzi
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5.

Zalaczniki:
1. Mapa z lokalizacjqdrzew
2. Informacja dodatkowa w

do usunigcia oraz z lokalizacjq n asadzert zamiennych.
zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierz4r,

6.

o dokonaniu nowych nasadzefi ma na celu umozliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnilawarunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drz]w nie zwalnia z o (ci karnej zapikajQcych dofczEcych:zeg6lnodci i schronieri

nego traktowania zwieu4t dzikich.

Miejskiej
ul. Konstantynowska g/1 0

ZEolniono z oplatv skarbowei.
t'odstawa: ustawa z dn ia l6 listopad a 2006 r. o opracie skarbowej (ednority tekst: Dz, tJ . z 2016 r , poz 1g27)
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