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DECYZJA NR Zznr64t17 L{

Dzialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r:. - Kodeks
postEpowania administracyjnego (Dz, U. 2017 poz. 1257) zwanego dalej w skr6cie Kpa oraz
art. 83 ust. 1, ar1. 83aust. 1, art. 83c ust. 1, 3 r4,art.83d ust. I,2i4, art. g6 ust. I pkt 4 i l0
ustawy z dnra 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz, U. z 2016 r. poz. 2134, 2249,
2260, z 20\7 r' poz. 60, 732, 1074), zwanej dalej w skr6cie uoop - po rozparrzeniu wniosku
Zarzqdu Zieleni Miejskiej w \-odzi zls przy ul. Konstantynowskiej 8/10 (pismo znak:
zzM.w zM.zT . 5 0 | .69 5 .20 t7 .BZ\

orzeka

1. Zerwoli( Zarzqdowt Zieleni Miejskiej w N,odzi na usuniqcie 4 szt. drzew, nosn4cych na
terenie pasa drogowego drogi wewngtrznej ul. Narodowej w tr odzi na wysokoSci
ul. Win6entego Pola 31 (dzialki ewidencyjne nr \4lg i I4l1 w obr:gbie B-44),
wymienionych w Tabeli nr 1, pn. Wykaz drzew do usunigcia,bez pobrania oplaty ztego
t1.tulu.

bela nr I Wvkaz drzew do

L.p. Gatunek
Obw6d pnia
na wysoko5ci
130cm lcml

Przyczyna

I Iarzqb
pospolitv 80 cm

Drzewa s4 w zlym stanie fitosanitarnym (korc,ny drzew s4
zamierajqce na pniach widoczne s4 pr6chnie.j4ce ubytki

oraz owocniki grzyb6w). Drzewa rosn4 w odleglo(ci
0,5 m od miejsc postojowych oraz 1 m od ci413u pieszego.
Analiza przebiegu infrastruktury podziemnej na mapaclr

Geo-Info 6 iNet potwierdzila kolizjq drzewanr 4 z
gazoci4giem. W zasiqgu koron znajduje siq: r6wnieZ

przew6d elektromagnetyczny. W chwili obecnej drzewo
stanowi zagro2enie bezpieczefstwa ludzi ji mienia.

) Iarzqb
pospolity 6l+62cm

I qrzqh'

pospoliW 109 cm

4
Jarzqb

pospolity 78 cm

Lokalizacja dtzew objgtych zezwoleniem okreSlona zostala w zal4czniku nr I do decvzii.
stanowi4cym mapQ.

2. UzaleLni(. wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew wymienionych w pkt 1 or1 zastqpienia
ich nasadzeniami zamiennymi w iloSci 4 szt. clrzew, wymienionych w tabeli nr 2,

Tabela 2 -Wvkaz nasadzerin zas h

L.p. Gatunek IloSd nasadzefi szt.
Parametry nasadzef : Obwrid pnia /w cm/

na wysoko5ci 100 cm

I Klon zwyczajny 4 szt. l4 cur



w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j nowych sadzonek. Planowane miejsce
nasadzeri nie moZe kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3. Ustali[ nastgpujqce, kofcowe terminy rcahzacji zezwolenia:
. usuniQcie dtzew wymienionych w punkcie nr 1 sentencji moZe nast4pii

w terminie do korica grudnia 2018 r.;
' . wprowadzenie nasadzeh zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie nr 2 sentencji

powinno nast4pii w terminie do korica erudnia 2018 r.:

4. Zoboyi4za(. Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr-odzi do poinformowania wydajqcego
zezwolenie o wykonaniu nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 sentencji
w terminie do 14 dni od daty jego wykonania.

Uzasadnienie
Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych

Urzgdu Miasta Lodzi wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr-odzi o wydanie
zezwoleni.a na usuniqcie 4 szt. dtzew, rosn4cych na terenie pasa drogowego drogi
ul.Narodowej na wysoko6ci posesji ul. Wincentego Pola 31 w Lodzi. W uzasadnieniu
podano, 2e drzewa obumarly lub zamierajqz przyczyn niezalehnych. Do wniosku dolqczono
mapQ z lokalizacj q drzew do usuniqcia.

Podstawg materialnoprawnq rozpatzema przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawarte w, rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jest zasada,
ze usuniEcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moze nastqpii po uzyskaniu
zezwolenta wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomo$ci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 S 1 ustawy zdnia23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny ( Dz. u. z 2014r. poz. r27, z p6Ln. zm) - jeleh drzewo, bqd?
krzew zagraLajq tym urz4dzeniom. W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo
prezydent rniasta w formie decyzji administracyjnej, aw przypadku gdy zezwoleme dotyczy
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytkow - wojew6dzki
konserwator zaby'tk6w.

W przedmiotowej sprawie wniosek zlotyl wladaj4cy ww. nieruchomoSci4. Dzialkame
naleiry do katalogu nieruchomoSci wpisanych do rejestru zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenila na usuniEcie drzew lub krzewow, kt6re winno zawierac: imiq, nazwisko, adres,
lub siedzibq wnioskodawcy, o5wiadczenie o posiadanym t1'tule prawn)ryn wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzefi, o kt6rych mowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cylvilnego, zgodq wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymag ana, nazwe
gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cffi,
aw przypitdku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego ztychpnt,
b) nie posiada vtyralnie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony
drzewa. V{ielkoSi powierzchni, zkt6rej zostanie usunipty krzew, miejsce, przyczyne, termin
zamrerzorrego usuniEcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniEcie wynika z celu
zwiqzanego z prowadzeniem dziaLalnoSci gosp odarczej. Rysunek, mapQ albo wykon any przez
projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania
dzialki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla ktorej jest on wymagany zgodnie
z ustawq zr. dnia 7 ltpca I994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce usfuowanie drzewa
w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiektow budowlanych istniej4cych lub
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projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzef zastqpczych, stanowiqcych
kompensacjq przyrodniczqza usuwane drzewa lub krzewy lub projeki przesadzenia drzewalub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqdL proJektu zagospodarowania
nieruchomoSci. Decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowaniach alto postano*]"rri. w sprawie
uzgodnienia warunk6w realizacjr przedsipwziqcia w zakresie oddziiywania na obszar Natura
2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na czynnoSci podlegaj4c e zakazom
okreslonym"wart.5l ust. l pkt 1-4 ir0oruzwart.52ust. l pkt 1,3,7,8,i2,13,15 jezeli zostalo
wydane.

Po zapoznaniu siq ze zlozonq dokumentacje w mysl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
Wznaczono oglEdziny w terenie celem przeprowadzenra czynnoSci urzpdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglEdzin ustalono stan faktyczny, zweryfikowano dostgpngsi miejsc do
nasadzen zamiennych oraz okreslono cechy usuwanych drzew - ich warto-ic przyroinic.4
w tym rozmrar drz@w, funkcjq jak4 pelni4 w ekosystemie, wartoSi kulturr:w4 walory
krajobrazowe i lokalizacjE. Drzewa se w zlym stanie fitosanitarnym (kororry drzew sq
zamietajqce na pniach widoczne sq pr6chniej4ce ubyki oraz owocniki grzyb6w). Drzewi
rosn4 w odlegloSci 0,5 m od miejsc postojowych oraz 1 m od ci4gu pieszego. Analiza
przebiegu infrastruktury podziemnej na mapach Geo-Info 6 iNet potwierAzi:nkciizjg drzewa
rtr 4 z gazociryiem' W zasiggu koron znajduje siE r6wniez pr)ewod, elektromagnetyczny.
W chwili obecnej drzewo stanowi zagrolenie bezpieczehstwa ludzi i mienia. Nu ggrr"i"
ustalono r6wniez, 2e przedmiotowe drzewa posiadaj4 wartoSi przyrodnicz4 ktajobiazowq
i kulturow4. Na t4 okolicznoS6 sporz4dzono protok6i oglEdzin. Rozpoznaj4c ,pru*{
ioceniaj4c zasadnoSd przedlo?onego wniosku, udzielono zezwolenia na usulfqcie 4 szt-.
drzew Wszczegolnionych w punkcie 1 sentencji d,ecyzjt.

Zasadqjest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniqcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do v dania zezwolenia na usuniEcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek tresd arl. 86 ust. 1 uoop zaklada wyjatki i tak nie naliczasiE oplat za
usuniqcie: ,,1) drzew lub krzewdw, nq ktfirych usuniqcie nie jest v)ymagane zezwolenie;
2) uchylony; 3) drzew lub krzew6w, iezeli usuniqcie jest nviqzane z odnowq i'pielqgnacjq
drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici wpisanej do re.jestru zabytkhw; 4) drzew lub
krzewdw, kt6re zagrazajq bezpieczenstwu ludzi lub mienia w is:tniejqcych obiektach
budowlanych lub funkcionowaniu urzqdzen, o ktLrych mowa w art. 49 S I Kodeksu
cywilnego; 5) drzew.lub lcrzeta6w, kt6re zagraiajq
kolejowego albo bezpieczeristwu Zeglugi,. 6) drzew lub
publicznych lub linii kolejowych; 7) drzew, kt6rych
I30 cm nie I20 cm - w tupoli, wierzb, kasztanowca
klonu jesio nu srebrzyst ii akacjowej oraz platanu
b) 80 cm - pozostalych drzew - w celu przyar6c
nieu2ytkowanych do uzytkowania rolniczego tub do innego u2ytkowania zgodnego
z przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie zagospqdaro*oiio
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i )agospodarowania terenu,. g) lcrzewu lub
krzew1w rosnqcych w skupiskach, polcrywajqcych grint- o powierzchni do 50 m2, w celup gruntdw nieu do uiytkowania innego ni2 rolnicze, zgodnegoz iem terenu, w miejscowym planie zagospodiro*oiiop o lub decyzji o abudowy i zagospod.arowania tereiu; 9) drzew lub
lcrzew1w w 

"nuiqzku 
z zabiegami pielqgna

I0) drzew iub lcrzewdw, h6re obumirty
niezale2nych od posiadacza nieruchomoici,.
wysokoici I30 cm wynosjzqcym powy2ej I00 c
zostanq zastryione w najblizszym sezonie
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l2) drzew, lub krzewdw, jezeli usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzybdw
objqtych ochronq gatunkotvcl lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub krzewow
z grobli stawdw rybnych; 14) drzew lub lcrzew|w, jezeli usuniqcie jest nuiqzane z regulacjcp
i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych, wykonl+vaniem i utrzymaniem urzqdzefi wodnych
slu2qcych ksztaltowaniu zasob6w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie
niezbqdnltm do wykonania i utrzymania tych urzqdzen; t 5) drzew lub lrrzewdw usuwanych
z terenu poligon6w lub placow twiczeit, slu2qcych obronnoici paristwa. 2. W przypadkach,
o ktfrych mowa w ust. 1, je-zeli wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu zostalo
uzaleZnione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzefi zastqpczych,
a przesadzone albo posadz,cne drzewo lub lvzew nie zachowaly 2ywotnoSci po 3 latach od
dnia uptywu terminu wskttzanego w tym zenvoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
nasadzefi zastqpczych, lub ,orzed uplyuem tego olcresu, z przyczyn zaleinych od posiadacza
nieruchomoSci, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa "lub lcrzewu
nakladq ponownie w drodite decyzji obowiqzek wykonania nasadzen zastQpczych. Przepisy
art. 83c ust. 4 oraz art, 83cl ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio. 3. W przypadku niewykonania
nasadzeit zastqpczych, o htirych mowa w ust. 2, zgodnie z zenuoleniem na usuniqcie drzewa
lub krzewu, stosuie sie przepisy o postQpowaniu egzekucyjnym w administracji".
W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyjqtkiem zwrqzanym z zaistnieniem, dwoch
przeslanek po pierwsze, dr:lewa wskazane do usunigcia stanowi4 zagroaenre bezpieczefstwa
osob i mienia w istniej4cych obiektach budowlanych a po drugie nie rokujq szansy na dalszy
prawidlowy rozw6j. Wobec powyzszego zezwolenia na usuniEcie ww. drzew udzielono bez
pobrania oplaty ztego tytulu, zgodnie z art,86 ust. 1 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrocly cyt.'. ,,art. 86 ust. L Nie nalicza siq oplat za usuniqcie; pkt
4) drzew lub lvzewow, ktdre zagra2ajq bezpieczenstwu ludzi lub mienia w istniejqcych
obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o ktdrych mowa w art. 49 Si Kodeksu
cywilnego; pkt 10) drzew lub lcrzew|w, kt6re obumarly lub nie rokujq.szansy na przeiycie,
z przyczyn niezale2nych od posiadacza nieruchomolci. "

JednoczeSnie, w mySl aLrt. 83c ust. 3 i art, 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.:
,,art, 83 c ust. 3. Wydanie z'ezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu moie byt uzaleinione
od olcreflenia przez organ nasadzeri zastQpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu.
Art. 83d ust. 2. W przypa,Cku uzale2nienia wydania zenvolenia na usuniqcie drzewa lub
lcrzewu oi7 wykonania nasctdzen zastqpczych, zezwolenie to olveila dodatkowo:" I) miejsce
nasadzeh,: 2) liczbq drzew lub wielkoit powierzchni lcrzewfw; 3) minimalny obw6d pnia
drzewa na wysokoSci 100 cm lub minimalny wiek lcrzewdw; 4) gatunek lub odmianq drzew lub
lcrzew6w; 5) termin wyka'nania nasadzen; 6) termin zlo2enia informacji o wykonaniu
nasadzeril,', zezwolenie na ich usuniEcie zostalo uzalehmone od spelnienia warunk6w,
okreSlonych w punkcie 12 sentencj t decyzji, w terminie okreSlonym w podpunkcie
2) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta.
W interesie Strony leLy, by zakupiony material nasadzeniowy byt jak najleps zej jako!;ci oraz
zostal objpty pracami pielqgnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanie wegetacji.

W dniu oglEdzin terenowych przeprowadzonych pruez organ w obrEbie drzew
wnioskowanych do usuniqcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.
1 ustawy z dnia 1 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: " Organ wlaiciwy do wydania
zenvolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
w zakresib wystQpowania w ich obrqbie gatunk|w chronionych".

Bior4c ponizsze pod uwagE orzeczonojak w sentencji.
Przed przyst4pieniern do usuniEcia drzew objEtych niniejszym zezwoleniem, prosimy

o zapoznanie siE z informacj4 dodatkow4w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwrerzqt,
zawartqw zalqcznrkurtr 2 do decyzji.
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Pouczenie:
1. W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rych przewidziano

zastqpienie ich innymi drzewami w punkcie 2 sentencji zerwolenia, a posadzone drzewa nie
zachowaly zywotnciSci po 3 latach od dnia uptywu terminu wskazanego w punkcie 2 sentencji lub
przed uplywem tego terminu, z przyczyn zalehnych od posia,Cacza nieruchomoSci, naloZony
zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzef zastEpczych. W przypadku
niewykonania nasadzeri zastEpczych zgodnie z zezwoleniem, bEd4 mialy zastosowanie przepisy
o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji, podstawa art. 86 ust, 2 i 3 uoop.

2. Usuniqcie drzew poza terminem okreslonym w punkcie 3 ppkt 1 sentencji potraktowane zostanie
jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust, 1 pkt 1 uoop, polegajqcy na usuniEciu
drzew bezwymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawE do wymierzenia administracyjnej kary
pieniqZnej w wysoko6ci dwukrotnej oplaty za usuniqcie drzew.

3' Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzew w terminie okre6lonym w pkt 3 ppkt I
jej sentencji.

4. Tobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa wDepartamencie Spiaw Spolecznych Urzpdu Miasta N'odzi o dokonaniu
nowych nasadzert ma na celu umozliwienie stwierdzenia, ze stroua wypelnila warunek okreslony
w punkcie 2 sentencji decyzji.

5. Uzyskanie zezwolenia na usuniEcie drzew nie zwalnia z obowi4zlu i odpowiedzialno6ci karnej za
nieprzestrzeganie zakazow i ograniczen wynikaj4cych z przrzpis6w og6lnych, dotycz4rych
ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lno{ci zakazu niszczenia gniazd i schronief
zwierzqt objqtych ochron4prawnqorazhumanitarnego traktowaniazwierz4tdzikich.

6. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie dc, Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w. \.odzi, wniesione za po6rednicfwem Dyrektora Wydziatu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta N,odzi,
dzialaj4cego z upowa2nienia Prerydenta Miasta \,odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrrymania.

Zalaczniki:
1. Mapa z lokalizacjqdrzew do usunipcia.
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i ochrony zwie:rzqt,

eleni Miejskiej
94-303 tr-odL, ul. Konstantynowska 8/10

2. ala

Zwolniono z oolatv skarbowei:
Podstawa ustawa z dnia l6 listopada2006 r. o oplacie skarbowei (Dz.tJ.22006 r, Nr 225, poz 1635)
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