
PREZYDENT MIAST A I,ODZI
znak: DSS-OSR-I.613 1. 1038.201 7 .MSZ L6d2, dnia 12j22017 r.

DECYZJ A NR ZZ III28II7 {(
DzialaiEc na podstawie art. 1 0 $ 2 oraz at1. 1 04 ustawy z dnta 14 czerwca I 960 r. -Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) zwanego dalej w skr6cie

Kpaoraz art, 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, art. g3c ust. l, 3 i 4, afi. g3d ust. l,1i 4,ar1. g6 ust. 1

pkt 4 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.rJ.22016 t. poz.2134,
2249, 2260, z 2077 i. poz. 60, 732, 1074), zwanej dalej w skrocie uoop - po rozpatrzenlu
wniosku Zarz4du Zielent Miejskiej w N,odzi zls przy ul. Konstantynowskiej a/io lpism o znak:
zzM.w zM.zT . 5 0 r . 422.20 17. BW)

orzeka

l' Zezwoli( Zatz4dowi Zielent Miejskiej w Lodzi na usunigcie 1 szt. drzewa,rosn4cego na
terenie nieruchomoSci przy ul. Marysir{skiei 85 w Lodzi (dziatka ewidencyjna nr TOlg
wobrgbie B-50), wymienionego w Taberi nr 1, pn. wykaz drzew do usuniEcia, bez
pobrania oplaty ztego tltulu.

Tabela

Lokalizacia drzewa objgtego zezwoleniem okreSlona zostala w zal4cznrku nr I do decyzji,
stanowi4cym mapq.

2' UzaleLni(. wydanie zezwoleniana usuniEcie drzewa wyrnienionego w pkt 1 od zast4pienia
go nasadzeniem zamiennym w iloSci 2 szt. drzew, wymienionych w tabeli 11 2.

Tabela 2 -Wykat nasadzefi

Nowe nasadzenia nale|y wykonac na terenach bgd4cych w zasobach Miasta
pozostaj4cych w administrowanru Zarz4du Zieleni Miejskiej 

'w 
miejscu gwarantuj4cym

prawidtrowy rozw6j nowych sadzonek. Planowane miejsce nasadzef nie mo2e kolidowad
z istniei4c4 i planowan4 infrastruktura techniczna.

3. ustalid nastgpui4ce, kofcowe terminy realizacji zezwolerna:

' usunigcie drzewa wymienionego w punkcie nr I sentencj i moze nast4pic
w terminie do korica grudnia 20lg r.;
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Raz drzew do usu

L.p. Gatunek
Obw6d pnia
na wysokoSci
l30cm lcml

Przycryna

1
Klon

jesionolistny
49+52+56+56

+60 cm

Drzewo posi ada n iepraw i dlowo rozwilr i gt4 koron g
(zabtrzona statyka drzewa). ponadto posiada ubytek

wglgbny przy podstawie pnia. W chwili obecnej drzewo
stanowi zagrozenie bezpieczoistwa ludzi i rnienia.

na zast ch

L.p. Gatunek Ilo5i nasadzefi szt.
Parametry nasadzef : Obw6d pnia /w cm/

na wysoko6ci 100 cm

Grusza
drobnoowocowa 2 szt. I4 cm



o wprowadzenie nasadzef zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie nr 2 sentencji
powinno nast4pii w terminie do korica srudnia 2018 r.:

4. Zobowi4za(. Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi do poinformowania wydaj4cego
zezwolenie o wykonaniu nasadzef zastEpczych, o ktoryrn mowa w punkcie 2 sentencji
w terminie do 14 dni od datv ich wvkonania.

Uzasadnienie
Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu
Miasta Lodzi wptyn4l wniosek ZarzqduZieleni Miejskiej w {-odzi o wydanie zezwolenia na
usunigcie drzewa, rosn4cego na terenie nieruchomoSci przy ul, Marysinskiej 85 w Lodzi.
W uzasadnieniu podano, 2e drzewo posiada prochniej4cy ubytek u podstawy pnia, jest
niebezpiecznie pochylo re oraz ro Snie na skarpie.

Podstawg materialnoprawn4 rozpatrzenra przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawar1c w tozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody, W art. 83 ust. 1 uoop. zawafi.a.jest zasada,
ze usunigcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci moZe nast4pii po uzyskaniu
zezwolema wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzen, o ktorych mowa w art. 49 $ I ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny ( Dz. u. z 2014r. poz. r21, z po2n. zm.) - jezeli drzewo, b4d|Wzew
zagtaZajqtymurz4dzeniom. 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 ptzpadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator
zabytkow.

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

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenta na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re winno zawrctao. imiq, nazwisko, adres,
lub siedzibE wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym t1'tule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci trzqdzeh, o kt6rych mowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodE wlaSciciela nieruchomoSci jesli jest wymag ana, nazwQ
gatunku drzewa lub ktzewu, 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 WraLnie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony
drzewa. WielkoSi powierzchni, zktorej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyczynQ, termin
zamrerzonego usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniEcie wynika z celu
zwr}zanego zprowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapq albo wykonany przez
projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania
dzialki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie
z ustaw4 z dnia 7 lipca \994r. - Prawo budowlane - okreslaj4ce usytuowanie drzewa
w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych istniej4cych lub
projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzen zastQpczych, stanowi4cych
kompensacjg przyrodnicz1 za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt przesadzenia drzewa
lub ktzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqd? projektu zagospodarowania
nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie
uzgodnienia warunk6w realizacjr przedsigwziEcia w zakresie oddziallr,vania na obszar Natura
2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na czynnoSci podlegaj4ce zakazom
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okreSlonym w aft' 51 ust. 1 pkt 1-4 i l0 orazw art.52ust, 1 pkt r,3,7,g,12,13,15 iezeli zostalo
wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlolon4 dokumentaci4 w mysl art. 50 $ I ustawy Kpa
wznaczono oglEdziny w terenie celem przeprowadzema czynnoSci urzgdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglEdzin ustalono stan fr tyczny, zweryfikowano dostgpnosi miejsc do
nasadzef zamiennych oraz okreslono cechy usuwanego drzewa - jego wartoSd przyroinicz4,w tyrn rozmiat drzewa, funkcjE jak4 pelni w ekosystemie, wartoSd kulturow4, walory
kraj obrazowe i lokalizacj g.

w terenie stwierdzono, 2e drzewo posiada nieprawidtowo rozwinigt4 korong
(zabutzona statyka dtzewa). Ponadto posiada ubytek wglgbny przy podstawie pnia. W chwili
obecnej drzewo stanowi zagroLenie bezpreczehstwa iudzi i-mi.nia. Na gruncie ustalono
r6wnre2, ze" przedmiotowe drzewo posiada wartoS6 przyrodnic 24, ktajobruti*4 i kulturow4.
Na t4 okolicznoS c sporz4dzono protok6l oglgdzin.

ZasadE jest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzewow,
ktore nalicza i pobiera organ wla6ciwy do wydanii tiz*olenia na usunigcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek tresc art. 86 ust. 1 uoop zaklada wyjatki i tak nie nalicza sig oplat za
usunigcie : ,,1) drzew lub krzew6w, na kt1rych usunigcie nie jes
2) uchylono; 3) drzei lub krzew6w, je2eli usunigcie jist zwiqzane
drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici wpiianrj ao rejestru
krzew6w, h6re zagra1aiq bezpieczeristwu ludzi tub mienia w istniejqcych obiektach
budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeri, o ktfirych mowa w art. 49 S I Kodel<su
clnuilnego; 5) drzew lub krzew6w, kt6re
kolejowego albo bezpieczeristwu Zeglugi; 6)
publicznych lub linii kolejowych; 7) drzew, kt
cm nie przekracza: a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonujesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolist'nego, b) B0 cm -w przypadku pozostalych gatunkdw drzew - w celu przyur\cenia gruntdw nieuiyt:kowanych
do u2ytkotuania rolniczego lub do innego uzytkowinia zgoclnego , prr"rnaczeniem terenu,
olcreilonym w miejscowym planie zagospodarowania prrritrrnnirgo iub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu; 8) lcrzewu lub lcrzew|w rosnqcych w skupiskach
polcrywaiqcych grunt do 50 ffi2, w celu przywr6cenia grunt|w nieu2ytkoutanych douzytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym

lub decyzji o warunkach zabudowy
iqzku z zabiegami pielggnacyjnymi
krzev,ow, kt6re obumarly lub nie

nych od posiadacza nieruchomoici; t t) topolio obwodzie pnia lnierzonym na wysokolci 130 
^cm 

wynoszqcym powy2ej i00 cm,
nienaleaqcych do gatunk6w rodzimych, jezeli zostanq zastqpione w naiblizszym sezonie

urzqdzeri; 15) drzew lub lcrzew|w usuwa
slu2qcych obronnoici paristwa. 2. 'tU przypr h6rych mow
zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu ale2nione od
l.ub krzev'u albo wykonania nasadzen zast4pczt rzesadzone a
lcrzew nie z.achowaly 4+votnoici po 3 tataci od dnia upfinuu terminu wskazanegs yt tltnt
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zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie nasadzefi zastgpczych, lub przed uplywem tego
olcresu, z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomoici, organ wlalciwy do wydania
zezwolenia na usunigcie drzewa lub l<rzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek
wykonania nasadzen zastgpczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig
odpowiednio. 3. W przypadku niewykonania nas'adzen zastgpczych, o kt6rych mowa w ust. 2,
zgodnie z zezwoleniem na usunigcie drzewa lub krzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu
egzekucyj nym w adminis tracj i ".

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyjqtkiem zwrqzanym z zaistnieniem,
dw6ch przeslanek po pierwsze, drzewo wskazane do usunigcia stanowi zagroleme
bezpieczehstwa os6b i mienia w istniej4cych obiektach budowlanych a po drugie stanowi nie
rokuje szans na dalszy rozw6j. Wobec pov'rylszego zezwolenia na usunigcie ww. drzewa
udlielono bez pobrania oplaty ztego tytulu, zgodnie z art.86 ust, 1 pkt 4 i 10 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cy't.: ,,art. 86 ust. l. Nie nalicza sig oplat za
usunigcie: pkt 4) drzew lub krzew6w, ktore zagrahajq bezpieczenstwu ludzi lub mienia w
istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeri, o kt1rych mowa w art. 49
$1 Kodeksu cywilnego; pkt l0) drzew lub krzew6w, kt6re obumarty lub nie rokujq szansy na
prze2ycie, z przyczyn niezale2nych od posiadacza nieruchomoSci. "

JednoczeSnie, bior4c pod uwagg deklaracjg wykonania nasadzen 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 usunigcie drzewa lub krzewu mohe byt uzale2nione od okreSlenia przez organ
nasadzen zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu, Art. 83d ust. 2. W przypadlcu
uzale2nienia wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzen
zastgpczych, zezwolenie to olcreila dodatkowo; 1) miejsce nasadzen; 2) ticzbg drzew lub
wielkoit powierzchni krzew6w; 3) minimalny obwdd pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub
minimalny wiek l<rzewow; 4) gatunek lub odmiang drzew lub lrrzew|w; 5) termin wykonania
nasadzeri; 6) termin zloienia informacji o wykonaniu nasadzen", zezwolenie na usunigcie
1 szt. drzewa zostalo uzaleZnione od spelnienia warunk6w, okreslonych w punkcig 2 sentencji
decyzjr, w terminie okreSlonym w podpunkcie 2) w punkcie 3 j"j sentencji, w celu
zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony lezy, by zakupiony
material nasadzeniowy byl jak najlepszej jakoSci oraz zosta\ objgty pracami pielggnacyjnymi
gwhrantuj 4cymi utrzymanie wegetacj i.

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych ptzez organ w obrgbie drzewa
wnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.
1 ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody) c:11.: "Organ wlaiciwy do wydania
zezwolenia na u.s'unigcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin
w zakresie wystgpowania w ich obrgbie gatunkdw chronionych".

Pomimo braku zgody wlaScicieli nieruchomoSci na usunigcie 1 szt. klonu jesionolistnep
rosn4cego na terenie nieruchomoSci przy ul. Marysifskiej 85 w Lodz| ze wzglgdu na
zagrolente bezpteczenstwa ludzi i mienia, zezwolenta na wycigcie przedmiotowego drzewa
udzielono w oparciu o ar1. 10 $ 2 ustawy zdnia14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego.

Bior4c poni2sze pod uwagg orzeczonojak w senl.encji.

Przed przyst4pieniem do usuniqcia drzewa objgtego niniejszym zezwoleniem, prosimy
o zapoznanie sig z informacj4 dodatkow4 w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwrerz1r,
zaw artE w zalqczntku rtt 2 do decyzj i.
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Pouczenie:
1' w odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr I sentencji, wobec kt6rych przewidziano

zast4pienie go innymi drzewami w pun-kcie 2 sentencji zezwolenta, a posadzone drzewo nie
inu wskaza.nego w punkcie 2 sentencji lub
od posiadacza nieruchornoSci. nalo2onv
ania nasadzefr zastEpczych. W przypadku

zezwoleniem, bgd? rnialy zastosowanie przepisy
Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop,
punkcie 3 ppkt 1 sentencji potraktowane zostanre
aft, 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy na usunigciu
y podstawg do wymierzenia administracyjnej kary
unigcia drzewa.

l jej sentencji. 
igcia drzewa w terminie okresronym w pkt 3 ppkt

4' z,obowi4zanie_ strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia wydzialu oclrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spiaw Spotecznych Urzgdu Miasta N,odzi odokonaniu
nowych rtasadzei ma na celu umozliwienie stwierdzenia, ze strona wypetnila warunek okreslonyw punkcie 2 sentencji decyzji.

5. Uzyskan
za niepr lno$ci kanre'i

ocnrony d,otYcz4cYch

I SCnronlenzwlerz4t _ arnego traktowania zwierz4tdzikich.6' od niniejsze.i decy-zji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegiumodwolawczego w tr-odzi, wniesione z poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochronysrodowiska i Rolnictwa w Departamencie spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi,dzialaj4cego z upowa2nienia Prerydenta Miasia roaii, w terminie 14 dni od daty jej
otrzvmania.

f

Zalacznil<t:
1. Mapa zlokalizacj4 drzew do usunigcia.
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i ochrony zsuierzqt.

eteni Miejskiej
94-303 N,od2, ul. Konstantynowska g/10

2. ala

Zwolniono z oplafv skarbowei:
PodstawaUstawazdnial6listopada2006r ooplacieskarbowe.j (Dz.IJ.z2006r Nr 225,poz 1635)
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