
PREZYDENT MIAST A LODZI

Znal<: DSS-OSR-I.6 1 3 1 .7094.2017 .KG L6d2, dnia 04.12.2017 r.

DECYZJ A ZZIT22IITT

Dziatqqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (D2.U.2077 po2.1257)wzwtqzkuzafi.83 ust. 1, art.83aust. 1art.83c
t-tst. 1. 3 i 4, arI. 83d ust. I i 2, art. 86 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. oochronieprzyrody (Dz.U.22016r.pol.2134,2249,226022017,po2.60, 132,
1074) po rozpafizeniu wnioskuZarzqduZieleni Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10

orzeka:

l. Zezwoli( Zarz4rlowi Zieleni Miejskiej z siedzrbqprzy ulicy Konstantynowskiej 8/10 na
ttsuniEcie 2 sztuk d,rzew, formy wielopniowe, wymienionych w tabeli w 1, znajduj4cych
siE na terenie pasa drogowego, drogi wewnptrznej, ul. Malczewskiego na wysokoSci
nr 52 i 64 w \'odzi (dziatki ewidencyjne nr 202123 i 202122 w obrEbie G-16), bez
pobrania oplaty ztego tytulu.

Usytuowanie drzew objEtych zezwoleniem okreslone zostalo w zaLqczniku nr 1 do
de cy zj r, stano wi 4c ym rys unek z nanies i on qlokahzacj q dr zew do usuni p c ia.
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abela nr l. Wykaz drzew do usuniecia

L.p. Gatunek Otrrrr.6d pnia na
wysokoSei 130cm

Uwagi

ul Mal zewskiego na wysoko ici nr 52 ldzialka nr 202, '23 w obrebie G-16)

I Klon zwyczajny 232 cm

Drzewo posiada wypiqtrzony system
korzeniowy oraz widoczny Slad po

odlamanym konarze. Posiada ubytek
wglpbny oraz pr6chniej qce pEkniqcie
o dlugoSci ok. 2 m. Na pniu obecne
owocniki grzyba. Drzewo stwarza
zagt o Zente b ezpte czenstwa ruchu

drogowego.

ul. Malczewskiego na wysokoSci nr 64 (dzialkanr 202122 w obrEbie G-l6)

2 Klon jesionolistny 163 cm

Drzewo jest pozbawione korony orM
posiada ubytek wglpbny. Na pniu

obecne owocniki grzyba. Drzewo to
nie rokuje szans na dalszy prawidlowy

rozwSj i stwarza zagrolenie
bezpieczehstwa ruchu dro goweso.



2.' UzaleLnii wydanie zezwolenia na
zastqpienia ich nowymi sadzonkami

usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 1 od
drzew w iloSci 2 sztuk jak w tabeli nr 2.

Nowe nasadzenia naIe2y wykonad na dzialkach ewidencyjnych o numerach 202123 lub
202122 w obrgbie G-16 lub na terenach bqd4cych w zasobach Miasta pozostaj4cych
w administrowaniu Zarzqdu Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j
nowych sadzonek. Planowane miejsce nasadzef nie moze kolidowai z istniej4c4 i planowan4
infrastruktur q te chniczna,

3. Ustalid nastgpuj4ce, koflcowe i nieprzekraczalne terminy reahzacji zezwolenia:
a) termin usuniqcia drzew wymienionych w punkcie 1 - do 31 grudnia 2018r.;
b) termin wprowadzenia nasadzeri zastqpczych (posadzema nowych drzew), o kt6rych

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 maja2Dl9r.,
Zmrana terminu usunigcia drzew mo?e nast4pi6 jedynie na wniosek strony w decyzji -
zezwoleniu zmieniajqcym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmianq przed
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

 .Zobowi4za( wnioskodawcE Zarzqd Zieleni Miejskiej z . siedzlbq przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Depaftamencie Spraw Spolecznych UrzEdu Miasta Lodzi o wykonaniu nasadzeri
zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty ich wykonania.
Do powiadomienia naIe|y dolqczyd mapQ z lokalizacj4 posadzonych zamiennie drzew
otaz tch nazw e satunkowa.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wplyn4l wniosek Zaruqdu Zieleni Miejskiej z siedzibqprzy ulicy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwolenia na usunipcie 2 sztuk drzew mieszczqcych siE na telenie
pasa drogowego, drogi publicznej, ul. Malczewskiego na wysokoSci nr 52 i 64 w tr odzi
(dzialki ewidencyjne nr 202123 i202122 w obrEbie G-16). W uzasadnieniu wniosku podano.
rZ drzewo nr 1 posiada ubytek kominowy oraz owocnrki grzyba. Drzewo nr 2 jest natomiast
suche. Do wniosku Strona dolqczylarysunek zlokalizacjqdrzew do usuniEcia.

Podstawg materialnoprawnq rczpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawarte w rczdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W arl. 83 ust. 1 uoop, zawafia jesL zasada.
ze usuniEcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moZe nastqpii po uzyskanir-r
zezwolenra wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustaw5, z dnia23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (Dz.U. z20l4r. poz.I2l, zpohn. zm.) - jeaeli drzewo. bqdLkrzew
zagrazajqtym urzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
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miasta w folmie decyzji administracyjnej, aw przypadku gdy zezwolenie dotyczy dizewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w -. wojewodzki kohserwator
zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenta na usuniEcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawierac: imiE, nazwisko, adres,
lub siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
trieruchomoSciq albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzen, o kt6rych mowa
w art. 49$ I Kodeksu cywilnego, zgodp wlaSciciela nieruchornoSci jeSli jest wymagana,
IlazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mrerzony na wysokoSci 130 cm,
a w pruypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego z tych
pni, b) nie posiada wyru2me wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednip ponizej
korony drzewa. WielkoSc powierzchni, z ktorej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyczyng,
ternrin zanarerzonego usuniEcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniEcip wynika
z celu zwiqzanego zprowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej, Rysunek, mapq albo wykonany
pzez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienLia budowlane projekt
zagospodarowania dzialkr lub terenu w ptzypadku realizacji inwestycji, dla kt6rEj jest on
\\,ymagany zgodnie z ustaw4 z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - oltreslaj4ce
ttsytuowante drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych
istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzeh zas,fgpczych,
stanor,vi4cych kompensacjq przyrodnrczq za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt
przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqdz projektu
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjp o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacji przedsiqwziqcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chroni]onych na
czynno6ci podlegaj4ce zakazom okreSlonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i I0 oraz w art. 52 ust. 1

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

Po zapoznaniu sip ze zlo2onqdokumentacj4w oparciu o wvr. przepisy nie st'nyierdzono
brak6w formalnych w przedloZonym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
tlryz;naczono oglEdziny w terenie celem przeprowadzenia czynno5ci urzqdowych. 1V trakcie
trwaj4cych na gruncie oglpdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanych drzew -
ich wartoSi przyrodniczq, w tym rozmrar drzew, funkcjE jakq pelni4 w ekosystemiq, wartoSi
kulturow4 walory krajobrazowe i lokalizacjE. W terenie stwierdzono Ze drzewo nr 1 gatunku
klon zwyczajny o obwodzie pnia 232 cm posiada wypigtrzony system korzenidwy oraz
widoczny Slad po odlamanym konarze. Klon ten posiada takle ubylek wglqbny oraz
pr6chniej4ce pEknigcie o dlugoSci ok. 2 m. Na pniu obecne sq owoicnikr grzyba. Driewo m 2
- klon jesionolistny o obwodzie pnia 163 cm jest pozbawiony korony i posiada ubyek
rvglqbny, na pniu widoczne s4 owocnikr grzyba. Drzewo to nie rokuje szans ila dalszy
prawidlowy rozwoj. Drzewa wnioskowane do usuniEcia w obecnym stanie stanowi4
zagroLeme dla bezpieczefstwa ruchu drogowego. Wnioskowane do usuniqcia dr2ewa nie
posiadaj4 wartoSci kulturowych, jedynie niewielk4 wartoS6 przyrodnicz4 i krajobraL-ow4. Na
t4 okolicznoSi sporz4dzono protok6l oglqdzin.

Rozpoznaj4c sprawQ i oceniajqc zasadnoSd przedlo2onego wniosku, udzielono zQzwolenia
na usuniEcie 2 sztuk drzew gatunku klon zwyczajny i klon jesionqlistny, wyszczeg6lnionych
w punkcie 1 sentencji decyzji.

Zasadqjest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniqcie drzew lub J<rzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenra na usunipcie dlzew lub
krzew6w. Jakkolwiek treSi art. 86 ust. 1 uoop zaklada wyjqtki i tak nie nalicza siq oplat za
usuniQcie: 
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,,1) dnzew lub lvzew6w, na ktdrych usuniqcie nie jest wymagane zent,olenie,'
3) drzeyt lub lcrzewdw, jeieli usuniqcie jest zwiqzane z odnowq i pietqgnacjq drzew rosnqcych
na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk6w; 4) drzew lub krzeu,6yv, ktdre
zagrazdfQ bezpieczeristwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub
funkcjohowaniu urzqdze{t, o kt6rych mowa w art. 49 S I Kodeksu cyv,ilnego;5) d"zeu, lub
krzew6t'y, ktdre zagra2ajcl bezpieczeristutu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczeristwu zeglugi;6) drzew lub krzew6w w zwiqzku z przebudoytq dt,6g publicznych lttb
linii kolejowych;7) drzew, kt6rych obwdd pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie przeh,acza;
a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jes'ionolistnego,
klonu slebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm w przypadku
pozosta,lych gatunk6w drzew w celu przywr6cenia grunt61il nieu4ttkovtanych dr,t

uzytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, oh'eilorytnt
w miejScowym planie zagospodarowania przestrzennego lttb decyzji o u,arunkach zcrbudo:,t5t
i zagospodarowania terenu; 8) krzewu lub krzew1w rosnqcych w skupiskach, pokryu,c4jclcych
grunt o powierzchni do 50m2, w celu przywrdcenia grunt|w nietrZytkowych do uzytllsytcLni6,
innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, olcreilonym v, miejscoy,)t7t planie
zagospIdarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodctrowqnicr
terenu; 9) drzew lub krzevv1w w nuiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzevt lub h"zey,6yl nct

terenacp zieleni;10) drzew lub krzewdw, kt6re obumarly lub nie rokujqszansy na prze4tcie,
z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomofci;11) topoli o obwodzie pnia mierzonltm
na wysilkoici 130 cm wynoszqcym powy2ej 100 cm, nienale1qcych do gatunk|tv rodzimych,
iezeli zostanq zastqpione w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk|u,,'
l2) drzew lub krzew6w, jezeli usuniqciey,ynika z potrzeb ochrony rollin, zvtieyzqt i grzyb6v,
objqtyck ochronq gatunkowcl lub ochrony siedlisk przyrodniczych;13) drzew lub h"zeyvfyv
z grobli stawdw rybnych; 14) drzew lub krzewow, jeieli usuniqcie jest zutiqzane z regttlacicp
i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzen v,odnych
stuLqcybh ksztaltowaniu zasob1w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowei u, zakresie
niezbpdytym do wykonania i utrzymania tych urzqdzeri;Il) drzew lub krzev,6w ustru,onych
z terenu poligondw lub plac6w twiczen, sluiqcych obronnoici panstuta.
2. W ptzypadkach, o kt1rych mowa w ust. I, jezeli wydanie zezwolenia na usuniqcie drzeu,a
lub krzpwu zostalo uzaleznione od przesadzenia tego drzewa lub krzey,u crlbo y)tkononicr
nasadzefi zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachoy,sb,
zywotnoici po 3 latach od dnia uplwu terminu wskazanego w tym zezytolenitt na ich
przesad'zenie lub wykonanie nasadzeit zastqpczych, lub przed uplywem tego okrestt, z pr4)c4)n
zale2nych od posiadacza nieruchomoici, organ wlasciwy do wydania zezwolenicr na us,uniqcie
drzewa lub krzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonanicr nasctdzen
zastqpczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpou,iednio.3.
W przypadku niewykonania nasadzeri zastqpczych, o kt1rych mowa w ttst. 2, zgoclnie
z zezwpleniem na usuniqcie drzewa lub krzewu, stosuje siq przepisy o postqpoutaniu
e gz ekuqyj nym w adminis tr acj i " .

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienra z wyjqtkiem zwrqzanyrn z zaistnieniem.
dw6ch brzeslanek po pierwsze, jedno z drzew wskazanych do usunigcia nie rokuje szansy na
dalszy prawidlowy rozwoj, po drugie oba drzewa stanowi4 zagroaeniebezpieczenstwa ruchu
drogowego. Wobec povqrZszego zezwolenia na usuniEcie drzew udzielono bez pobrania
oplaty ztego tytulu, zgodnie z art.86 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy z dma 16 kwietnia2004r.
o ochronie przyrody cyt.'. ,,art. 86 ust. I. Nie nalicza siq oplat za usuniqcie; pkt 5) d,zew lttb
lcrzew6w, ktdre zagrazaiq bezpieczerisfwu ruchu drogowego lub kolejou,ego albo
bezpieczenstwu 2eglugi; pkt. l0 drzew lub krzew6w, ktdre obumarly lub nie roh4iq szans' ncr
przeiycle, z przyczyn niezale2nych od posiadacza nieruchomoici. "
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JednoczeSnie, bior4c pod uwagE fakt,iZ usuwane drzewa posiadaj4wartoSi przyrodnrczq
i krajobrazowq oraz maj4c na uwadze potrzebE odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody,
w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt; ,,art. 83 c ust. 3.
Wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu moie byt uzaleznione od okreSlenia
przez organ nasadzey't zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub hrzewu. Art. B3d ust. 2.
W przypadku trzaleznienia wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu od wykonania
nasadzeri zas'lqpczych, zezwolenie to olcrefla dodatkowo; l) miejsce nasadzen; 2) liczbp drzew
Ith u,ielkolt powierzchni krzewow; 3) minimalny obwod pnia drzewa na wysokoici 100 cm
lub minim.olny wiek krzew6v,; 4) gatunek lub odmianq drzew lub krzew6w; 5) termin
w))kononio nosadzen; 6) termin zlozenia informacji o wykonaniu nasadzen", zezwolenie na
usunipcie drzew zostalo uzaleZnione od spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkcre 2
sentencji decyft, w terminie okreSlonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu
zrekonrpensowania ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony le|y, by zakupiony
nraterial nasadzeniowy byl jak najlepszej jako5ci oruz zostal. objEty pracami pielpgnacyjnymi
gwarantuj 4cymi utrzymanie we getacj i.

W dniu oglpdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrEbie drzew
wnioskowanych do usuniEcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (ar1. 83c ust.
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaicituy do wydania
zenvolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
tp zokt'esie wystqpowania w ich obrqbie gatunk1w chronionych".

Bior4c powyZsze pod uwagg oyzeczono jak w sentencji.

L

Pouczenie:

W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rych
przewidziano zast4pienie ich nowymi drzewami w punkcie 2 sentencj r zezwolenia,
a posadzone drzewa nie zachowajq zywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu
wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencji lub przed uplywem tego terminu, zprzyczyn
zaleZnych od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji
obowi4zek wykonania nasadzef zastgpczych. W przypadku niewykonania nasadzefl
zastqpczych zgodnie z zezwoleniem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu
egzekucyjnym w administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.
Usunipcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt a sentencji potraktowane
zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop,
polegaj4cy na usunipciu drzewa bez wymasanego zezwolenia. stanowi4cy podstawE do
wymielzenia administracyjnej kary pieniEznej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za
usuniqcie drzew.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniEcia drzew w terminie okreSlonym w pkt
3 ppkt ajej sentencji.
T,obowtqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Slodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi
o dokonaniu nowych nasadzeh ma na celu umozliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolema na usunipcie drzew nie zwalnia z obowtqzku i odpowiedzialnoSci
karnej za nreprzestrzeganie zakazow i ogranrczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych,
dotyczqcych ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczegolnoSci zakazu niszczema
gnrazd i schronief zwierzqt objgtych ochronq prawne oraz humanitarnego traktowania
zwtetzqt dzikich.

2.

5.
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6. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w N,odzi, wniesione za po5rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta N,odzi,,
dzialaj4cego z upowa2nienia Prezydenta Miasta \,odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Zalaczniki:
1 . Mapa z przyblihonqlokalizacj E drzew do usunigcia.

Otrzymuie:
Zarzqd Zieleni Miej skiej w tr odzi
94- 303 N,6d2,ul. Konstantynowska 8/10

2. ala

Do wiadomoSci:
1. Zarzqd Dr6g i Transportu

90-441tr 6d2,11. Piotrkowska 173

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 22006 r. Nr 225, poz. 1635).
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