
PREZYDENT MIAST A N-ODZI
znak: DSS-OSR-1.61 3 1 .868.201 7.AKO N-6d2, dnia 18,10.2017 r.

DECYZJA NR ZZIIOLT II7 R

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
atl. 83 ust. 1, art, 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, 3 r 4, art.83d ust, 1,2 j 4, art. 86 ust. 1 pkt 4 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, I32, 1074), zwanej dalej w skr6cie uoop - po rozpatrzeniu wniosku
Zarzqdu Zielem Miejskiej w L,odzi zls przy ul. Konstantynowskiej 8/10 (pismo znak:
zzM,w zM.zT .5 01. 8 5 .20 I 7.BW)

oYzeka

1. Zerwoli( Zarzqdowi Zielem Miejskiej w Lodzi na usuniqcie 2 szt, drzew, rosn4cych na
terenie pasa drogowego drogi wewngtrznej ul. tr omnickiej w N,odzi (dzialka ewidencyjna
rv 207 w obrpbie B-52), wymienionych w Tabeli nr 1, pn. Wykaz drzew do usuniEcia,bez
pobrania oplaty ztego tytulu.

Tabelaabela nr I Wvkaz d

L.p. Gatunek
Obw6d pnia
na wysokoSci
130cm [cml

Prryczyna

I
Klon

jesionolistny 148+1 03cm

Drzewo posiada zaburzona statykq (pnie drzewa odchylaj4
siE od siebie,tworzqrozwidlenie V-ksztaltne). Na pniach
widoczne s4Slady pr6chnienia. W chwili obecnej drzewo

stanowi zagroZenie bezpieczefstwa ludzi i mienia.

) Robinia
akacjowa

1 i6cm

Drzewo posiada zaburzona statykE (pieri drzewa jest
pochylony w stronq drogi wewnptrznej). Na pniach

widoczne s4Slady pr6chnienia, W chwili obecnej drzewo
stanowi zasrohenie bezpieczefistwa ludzi i mienia.

Lokalizacja drzew objEtych zezwoleniem okreslona zosta\a w za\qczniku nr 1 do decyzji,
stanowi4cym mapQ,

2. UzaleLni(. vrydanie zezwolenia na usuniqcie drzew wymienionych w pkt 1 od zastqpienia
ich nasadzeniami zamiennymi w iloSci 2 szt. drzew, wymienionych w tabeli nr 2.

Nowe nasadzenie nale?y wykonai na terenach bqd4cych w zasobach Miasta
pozostajEcych w administrowaniu Zarzqdu Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym
prawidlowy rozw6j nowych sadzonek. Planowane miejsce nasadzef nie mo2e kolidowad
z istniej4c4 i planowan4 infrastrukturq techniczn4.
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abela nr nasadzert za

L.p. Gatunek IloSd nasadzert szt.
Parametry nasadzef : Obw6d pnia /w cm/

na wysokoSci 100 cm

Klon zwyczajny 2 szt. l4cm



3. Ustalid nastqpuj4ce, koircowe terminy realizacjr zezwolenia:
. usuniQcie drzew wymienionych w punkcie n-r I sentencji moZe nast4pii

w terminie do koirca grudnia 2018 r.;
. wprowadzenie nasadzefl zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie nr 2 sentencji

powinno nast4pii w terminie do korica erudnia 2018 r.:

4. Zobowiqza(. Zaru4d Zieleni Miejskiej w Lodzi 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 Wydziaiu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamenci'e Spraw Spolecznych

Urzgdu Miasta Lodzi wplynql wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr odzi o wydanie
zezwolenia na usuniEcie 2 szt, drzew, rosn4cych na terenie pasa drogowego drogi
wewnEtrznej ul. Lomnickiej w Lodzi. W uzasadnieniu podano, 2e drzewa sq pochylone oraz
posiadaj4pr6chniej4ce ubytki. Do wniosku dol4czono mapQ zlokalizacl4drzew do usunigcia.

Podstawq materialnoprawn4 rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawartew rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawartajest zasada,
ze usuniEcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci mo2e nastqpii po uzyskaniu
zezwolema wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzeh, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny ( Dz. u. z 2014r. poz, l2I, z po2n. zm.) -jezeli drzewo, bqd2l<rzew
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, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytkow - wojewodzki konserwator
zabytk6w.

W przedmiotowej sprawie wniosek zloLyl wladaj4cy ww, nieruchomoSciq. Dzialka nie
nale?y do katalogu nieruchomoSci wpisanych do rejestru zabytk6w.

W artykule 83b ust, 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re winno zawrctac: imiE, nazwisko, adres,
lub siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym ty.tule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzen, o ktorych mowa
w art. 49$ I l(odeksu cywilnego, zgodE wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana, nazwe
gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cffi,
aw przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kaZdego z tych pni,
b) nie posiada wyralme wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpclSrednio ponizej korony
drzewa. WielkoSc powierzchnr, zktorcj zostanie usuniEty krzew, miejsce, przyczyne, termin
zamierzonegr: usuniEcia drzewa lub krzewu oraz wskazanre czy usuniqcie wynika z celu
zwr4zanego zprowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej, Rysunek, mapQ albo wykonany przez
projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie
z ustaw4 z dnia 7 hpca 1994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce us)'tuowanie drzewa
w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych istniej4cych lub
projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzen zastgpczych, stanowi4cych
kompensacjg przyrodniczqza usuwane drzewa lub krzewy lub projekt przesadzenia drzewa
lub l<rzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqd2 projektu zagospodarowania
nieruchomoSci, Decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie
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uzgodnienia warunk6w realizacji przedsipwziqcia w zakresie oddzialywania na obszar Natura
2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na czynnoSci podlegaj4ce zakazom
okre5lonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i l0 oraz w art. 52 ust. I pkt I ,3,7,8,72,13,75 jezeli zostalo
wydane,

Po zapoznaniu siE ze zlolonq dokumentacj4 w mySl art. 50 $ I ustawy Kpa
wyznaczono oglEdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzEdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglqdzin ustalono stan faktyczny, zweryfikowano dostqpnoSi miejsc do
nasadzef zamiennych oraz okreSlono cechy usuwanych drzew - ich wartoSi przyrodniiz;
w tym rozmrar drzew, funkcjq jakq petni4 w ekosystemie, wartoSd kulturow4 walory
krajobrazowe i lokalizacjq. W terenie stwierdzono 2e drzewa wnioskowane do usunigcia
posiadaj4 zaburzonq statykq (s4 pochylone w stronE ci4gu komunikacyjnego). Na pniach
widoczne sq Slady pr6chnienia. W chwili obecnej drzewa stanowi4 zagroaenie bezpieczeristwa
ludzi i mienia. Na gruncie ustalono r6wnie2, ze przedmiotowe drzewa posiadaj4 wartoSd
przyrodniczau krajobrazowq i kulturow4. Na t4 okolicznoSi sporzqdzono protok6l oglEdzin.
Rozpoznajqc sprawQ i oceniajqc zasadnoSd przedlohonego wniosku, udzielono zezwolenia na
usuniqcie 2 szt. drzew wyszczeg6lnionych w punkcie 1 sentencji decyzji,

Zasadqjest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usuniEcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek treSi art, 86 ust. 1 uoop zaklada wyjatki i tak nie nahcza siq optat za
usunigcie : ,,1) drzew lub krzew6w, na ktdrych usuniqcie nie jest wymagane zea,uolenie,'
2) drzew lub lcrzew6w, na kt1rych usuniqcie osoba fizyczna uzyskala zezwolenie na cele
nienviqzane z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej; 3) drzew lub krzew6w, ie2eti
usuniqcie jest nuiqzane z odnowq i pielqgnacjq drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici
wpisanei do reiesl:ru zabytkow; 4) drzew lub lvzew6w, kt6re zagrazajq bezpieczenstwu ludzi
lub mienia w istnieiqcych obiektach budotulanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o ktorych
mowa v) art. 49 $ I Kodeksu cywilnego; 5) drzew lub krzewdw, kt6re zagraiajq
bezpieczenstwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczenstwu 2eglugi; 6) drzew"lub
lcrzewdw w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych lub linii kolejowych; 7) drzew, kt6rych
obw6d pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie przekracza; a) 75 cm - w przypadku topoli,
wierzb, kasztanowca z,uyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
akaciowej oraz platanu klonolistnego, b) 50 cm -w przypadku pozostalych gatunk6w drzew
w celu przywr1cenia grunt|w nieuiytkowanych do uzytkowania rolniczego lub do innego
u2ytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, olcreilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowqnia
l.erenu; 8) krzewow, kt1rych wiek nie przellacza 25 lat, w celu przywr1cenia grunt6w
nieuLytkowanych do uzytkowania rolniczego lub do innego uzytkowania zgodnego
z przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie zagospodarowania.
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;9) drzew lub
krzew6w w nuiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub lcrzewfw na terenach zieleni,.
l0) drzew lub krzewdw, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na prze2ycie, z przyczyn
niezaleznych od posiadacza nieruchomoici; l l) topoli o obwodzie pnia mierzonym na
wysokoici I30 cm wynoszqcym powy2ej 100 cm, nienaleiqcych do gatunkfw rodzimych, je2eli
zostanq zastqpione tu najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunkow;
l2) drzew lub krzewdw, je2eli usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb|w
obiqtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub lcrzew6w
z grobli stawdw rybnych; 14) drzew lub krzewdw, je2eli usuniqcie jest zwiqzane z regulacjq
i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqtlzen wodnych
slu2qcych ksztaltowaniu zasobfw wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zalcresie
niezbqdnym" do wykonania i utrzymania tych urzqdzen; 15) drzew lub lcrzew|w usuwanych
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z terenu poligon1w lub placdw twiczen, sluzqcych obronnoici paristwa. 2. W przypadkach,
o kt6rych mowa w ust. l, jeheli wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu zostalo
uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu albo wykonania nasadzen zastqpczych,
a przesadzone albo posadzone drzewo lub lcrzew nie zachowaly 2yvotnoici po 3 latach od
dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
nasadzeri zastqpczych, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn zale2nych od posiadacza
nieruchomoici, organ wlalciwy do wydania zenuolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu
naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzefi zastqpczych. Przepisy
art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio. 3. W przypadku niewykonania
nasadzefi zastqpczych, o kt1rych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usuniqcie drzewa
lub krzewu, s'tosuje siqprzepisy o postepowaniu egzekucyjnymw administracji",

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyjqtkiem zwiqzanym z zaistnieniem,
dw6ch przeslanek po pierwsze, drzewa wskazane do usuniEcia stanowi4 zagroLenie
bezpreczehstwa os6b i mienia w istniej4cych obiektach budowlanych a po drugie stanowi4
zagrohenre bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wobec powyZszego zezwolenia na usuniqcie
ww. drzew udzielono bez pobrania oplaty z tego ty,tulu, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5

ustawy z dnta 16 kwietnia2004 r. o ochronie przyrody cyL'. ,,art. 86 ust. L Nie nalicza siq
oplat za usuniqcie: pkt 4) drzew lub krzew6w, kt6re zagrahajq bezpieczenstwu ludzi lub
mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o kt|rych mowa
w art. 49 Sl Kodeksu cywilnego; pkt 5) drzew lub krzewow, kt6re zagrahajqbezpieczenstwu
ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczenstwu 2eglugi. "

JednoczeSnie, bior4c pod uwagE deklaracjq wykonania nasadzen zamiennych w mySl arI.
83c ust. 3 i arl. 83d ust.2 ustawy o ochronie przyrody, cyt:. ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie
zezwolenia n,a usuniqcie drzewa lub krzewu moze byt uzale2nione od olrreilenia przez organ
nasadzen zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub lrrzewu. Art, 83d ust. 2. W przypadku
uzaleznienia wydania zezwoleniq na usuniqcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzeri
zastqpczych, zezwolenie to okrella dodatkowo; 1) miejsce nasadzeit; 2) liczbq drzew lub
wielkoft powierzchni lvzewdw; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici.l00 cm lub
minimalny wiek lcrzew1w; 4) gatunek lub odmianq drzew lub lcrzew|w; 5) termin wykonania
nasadzeri; 6) termin zlo2enia informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na ich usuniEcie
zostalo uzale2nione od spelnienia warunk6w, okre6lonych w punkcie 2 sentencji decyzji,
w tbrminie okreSlonym w podpunkcie 2) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania
ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony le|y,by zakupiony material nasadzeniowy
byl jak najlepszej jakoSci oraz zoslal objEty pracami pielpgnacyjnymi gwarantujqcymi
utrzymanie wegetacji.

W dniu oglEdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrqbie drzew
wnioskowanych do usuniEcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (ar1. 83c ust.
1 ustawy z dnta 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydania
zezwolenia nq usuniqcie drzewa lub lerzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
w zalrresie wystQpowania w ich obrqbie gatunk6w chronionych".

Bior4c ponizsze pod uwagq orzeczonojak w sentencji.
Przed przyst4pieniem do usuniEcia drzew objqtych niniejszym zezwoleniem, prosimy

o zapoznanie sig z informacj4 dodatkow4 w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwrerzqq
zawartqw za\qcznrkunr 2 do decyzji.

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

zast4pienie ich innymi drzewami w punkcie 2 sentencji zezwolenia, a posadzone drzewa nie
zachowaty zywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 2 sentencji lub
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2

przed uptywem tego terminu, z przyczyn zaleLnych od posiadacza nieruchomoSci, natoZony
zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzefi zastppczych. W przyppdku
niewykonania nasadzeri zastqpczych zgodnie z zezwoleniem, bpd4 miaty zastosowanie przepisy
o postEpowaniu egzekucy.inym w administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.
UsuniEcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 3 ppkt 1 sentencji potraktowane zostanie
jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy na usuniqciu
drzew bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawE do wymierzenia administracyjnej kary
pieniEZnej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usuniEcie drzew.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniEcia drzew w terminie okreSlonym w pkt 3 ppkt 1

jej sentencji.
Zobowi4zanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta Lodzi o dokonaniu
nowych nasadzefl ma na celu umoZliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila warunek okredlony
w purrkcie 2 sentencji decyzli.
Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci karnej za
nieprzestrzeganie zakazow i ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotycz4cych
ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnoici zakazu niszczenia gniazd i schronieri
zwierz4t objqtych ochron4prawnAoraz humanitarnego traktowaniazwierzqt dzikich.
Od niniejszej decyzji prrysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium
Odwolawczego w \-od,zi, wniesione z poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta \,odzi,
dzialaj4cego z upowatnienia Prerydenta Miasta N,odzi, w terminie 14 dni od dafy jej
otrzymania.

Zalaczniki:
l. Mapa zlokalizacj4drzew do usuniEcia.
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierzqt.

3

4.

5.

6.

eleni Miejskiej
odL, ul. Konstantynowska 8/ 1 0

z. ata

Zwolniono z oplatv skarbowei:
Podstawa Ustawa z dnia l6 listopada2006 r. o optacie skarbowej (Dz.rJ 22006 r Nr 225, poz, 1635)

UnEd Miasta t-odzi
De paft a me nt S praw Spoleczn ych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rotnictwa
Al Marszalka Jozefa Pilsudskiego 100

92-236 Lodl


