
PREZYDENT MIAST A N-ODZI
znak: DSS-OSR-I.61 3 1. 1 069.20 17 .MSZ +,6d2, dnia 30. 11 .2017 r.

DECYZJA NR Zztr200t17 F,l

Dzialajqc na podstawie ar1. 104 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r, - Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2077 poz. 1257) zwanego dalej w skr6cie Kpa oraz
art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, 3 t 4, afi. g3d ust. l,z j 4, art. g6 ust. 1 pkt 4, 5
i 10 ustawy z dnta 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.22016 r, pol,2734,2249,
2260, z 2017 r. poz, 60, 732, 1074), zwanej dalej w skrocie uoop - po rozpatrzeniu wniosku
Zarz4du Zieleni Miejskiej w tr'odzi zls przy ul. Konstantynowskiej 8/10 (pismo znak'.
zzM.w zM.zT . 5 0 1 .9 3 9 .20 17. BW)

orzeka.

l. Zezwoli(. Zarz4dowi Zieleni Miejskiej w N,odzi na usunigcie 2 szt. drzew, rosn4cych na
terenie pasa drogowego drogi wewngtrznej ul. Nowopolskiei wtr odziprzy posesji nr 9
(dzialka ewidencyjna rtr 210/1 I w obrgbie B-50), wlmienionych w Tabeli nr 1, pn. Wykaz
drzew do usunigcia,bezpobrania oplaty ztego tytulu.

nr I Wykaz drzew do usuniecia

L.p. Gatunek
Obw6d pnia
na wysoko5ci
l30cm [cml

Przyczyna

I Iarz1b
pospolity 55 cm

Drzewa zatnierai4, ponadto rosrlQ w odleglorici 2 m od,
ci4gu komunikacyjnego i pieszego, W zasiggu koron
znajduje sig przew6d elektrornagr tetyczny. W chwili

ob ecnej drzew a stanowi4. zagr ohente bezp i eczeri stwa I u dzi
1mlenla,

2
Jarzqb

pospolity 12 cm

Lokalizacja drzew objgtych zezwoleniem okreSlona zostala w zal1czniku nr 1 do decyzji,
stanowi4cym mapg.

2' rJzaleLni(' wydanie zezwoleniana usuniEcie drzew wymienionych w pkt 1 od zast4pienia
iclr nasadzeniami zamiennymi w iloSci 4 szt, drzew, wymienionych w tabeli m 2. Nowe
nasadzenie nale2y wykonai w pasie drogowym ul. Nowopolskiej (dzialka ewidencyjna
nr 210111 w obrgbie B-50), Planowane miejsce nasadzef nie mo2e kolidowad z
istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

Tabel 2-Wvk asadzeri

3. ustalii nastgpui4ce, kofcowe terminy realizacji zezwolenia:
. usunigcie drzew wymienionych w punkcie nr 1

w tenninie do korica grudnia 20lg r.;
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L.p. Gatunek Ilo56 nasad zefi szt.
Parametry nasadzefi: Obw6d pnia /w cm/

na wysokoSci 100 cm

Iarz7b pospolity 4 szI. 74 cm

sentencji mole nast4pii



. wprowadzenie nasadzen zastqpczych, o ktorych mowa w punkcie nr 2 sentencji
powinno nast4pii w terminie do korica grudnia 2018 r.:

4. Zobowiqza( Zarzyd Zieleni Miejskiej w Lodzi do poinformowania wydaj4cego
zezwolenie o wykonaniu nasadzenia zastEpczego, 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 Zarz4du Zieleni Miejskiej w Lodzi o wydanie
zezwolenia na usunigcie 2 szl. drzew, rosn4cych rta terenie pasa drogowego drogi
ul. Nowopolska przy posesji nr 9 w tr-odzi. W uzasadnieniu podano, Le drzewa obumarly lub
zamieraj1. Do wniosku dol4czono mapg zlokalizacjq,drzew do usunigcia.

Podstawg materialnoprawn4 rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawartew rczdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. I uoop. zawartajest zasada,
ze usunigcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moZe nast4pii po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgod4 wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzef, o kt6rych mowa w aft. 49 $ 1 ustawy z dnia23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny ( Dz. u. z 20r4r. poz. 72I, z po2n. zm) -. jezeli drzewo, b4dL
krzew zagraZajq tym urz4dzeniom. W mySl art. 83a ust.1 uoop . zezwolenie na usuniecie
drzewa lub krzewu z tetenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo
prezydent miasta w formie decyzji administracyjnej, aw przpadku gdy zezwolenie dotyczy
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki
konserwator zabytkow.

W przedmiotowej sprawie wniosek zloLyl wladaj4cy ww. nieruchomoSci4."Dzialkanre
nale|y do katalogu nieruchomo$ci wpisanych do rejestru zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezlwolenia na usuniEcie drzew lub krzew6w, kt6re winno zawrerac'. imig, nazwisko, adres,
lub siedzibE wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urz4dzen, o kt6rych mowa
w ar1. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wtraSciciela nieruchomoSci jesli jest wymag ana, nazwg
gatunku drzewa lub ktzewu, obwod 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 vnryraZme wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony
drzewa. WielkoS6 powierzchni, z kt6rej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyczyn1, termin
zamrerzonego usunigcia drzewa lub krzewu otaz wskazanre czy usunigcie wynika z celu
zwr}zanego z prowadzeniem dzialalno3ci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany przez
projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania
dziaLki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla ktorej jest on wymagany zgodnie
z ustaw4 z dma 7 ltpca I994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce us1'tuowame drzewa
w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych istniej4cych lub
projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzef zastgpczych, stanowi4cych
kompensacjg przyrodniczq za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt przesadzenia drzewa
lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy b4dL projektu zagospodarowania
nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie
uzgodnienia warunk6w reahzacji przedsigwzigcia w zakresie oddziaLywania na obszar Natura
2000, zezwolente w stosunku do gatunk6w chronionych na czynnoSci podlegaj4ce zakazom
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okreSlonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 iI0 orazw art. 52 ust. 1 pkt 1 ,3,7,8,12,13,15 ie2eli zostalo
wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlo|on4 dokumentacj4 w mysl att. 50 $ 1 ustawy Kpa
wyznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzgdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, zweryfikowano dostgpnoSi miejsc do
nasadzen zamiennych oraz okreslono cechy usuwanych drzew - ich warto,ic przyrodmcz4,
w tlm tozmtar drzew, funkcjg jak4 pelni4 w ekosystemie, wartoSi kulturow4, walory
krajobrazowe i lokalizacjq. Drzewa zamrenj1, ponadto rosn4 w odlegloS ci 2 m od ci4gu
komunikacyjnego i pieszego. W zasiggu koron znajduje sig przew6d elektromagnetyczny.
W chwili obecnej drzewa stanowi4 zagroZenie bezpieczeristwa ludzi i mienia. Na tq
okolicznoSc sporzqdzono protok6l oglgdzin. Rozpoznaj4c sprawg i oceniaj4c zasadnoSi
ptzedloionego wniosku, udzielono zezwolenia na usuniEcie 2 szt. drzew wyszazegolnionych
w punkcie 1 sentencji decyzji.

Zasad4jest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydani a zezwolenia na usunigcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek tresi art. 86 ust. 1 uoop zaklad.a wyj4tki i tak nie nalicza sig oplat za
usunigcie: ,,1) drzew lub lcrzewfw, ne kt6rych usunigcie nie jest wymagane zenvolenie,.
2) uchylonyi 3) drzew lub lwzewdw, je2eli usunigcie jest zwiqzane z odnowq i pielggnacjq
drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk|w; 4) drzew "lublcrzewdw, ktdre zagrazaiq bezpieczerisfwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach
budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeri, o ktdrych mowa w art, 49 S I Kodeksu
cywilnego| 5) drzew lub krzewdw, ktdre zagrazajq bezpieczeristwu ruchu drogowego lub
koleiowego'albo bezpieczeristwu 2eglugi; 6) drzew lub krzew6w w rwiqzku z przebudoiq dr6g
publicznych lub linii koleiowych; 7) drzew, ktorych obwod pnia mierriry no wysokolci
130 cm nie przekracza; a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanow,ca zt4tyczajnego,
klonu iesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonoliitr"go,
b) 80 cm - w przypadku pozostalych gatunkdw drzew - w celu przywr6cenla gruntow
nieu2ytkowanych do u|ytkowania rolniczego tub do innego uzytkowania zgodnego
z przeznaczeniem tbrenu, okreilonym w miejscowym planie zagospodiro*oiio
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 8) krzewu lub
lrrzew|w rosnqcych w skupiskach, polvywajqcych grunt o powierzchni do 50 m2, w celu
przywr6cenia grunt6w nieuzytkowanych do uzytkowania innego nii rolnicze, zgodnego
z przeznaczeniem terenLt, okreSlonym w miejscowym planie zagospodaro*oiio
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 9) drzew lub
Irrzew6w w zwiqzku z zabiegami pietggnacyjnymi drzew lub krzew|w na terenach zieleni;
10) drzew lub krzew6w, ktdre obumarly lub nie rokujq szansy na przezycie, z przyczyn
niezaleLnych od posiadacza nieruchomoici; t I) topoti o obwod.zii pnia mierzonynt na
wysokoici I30 cm wynoszqcym powy1ej I00 cm, nienaleLqcych do gatuni6w rodzimyci, jeieli
zostanq zastqpione w naibli1szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunkow,.
12) drzew lub krzewdw, ieheli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roSlin, nvierzqt i grzyb1w
objgQch ochronq gatunkowq lub ochrony sie
z grobli stawdw rybnych,. t 4) drzew lub lcrze
i utrzymaniem koryt ciekow naturalnych, wy
sluhqcych lcsztaltowaniu zasob6w wodnvch o

ewu albo wykonania nasadzen zastgpczych,
a przesadzone albo posadzone drzewo lub lvzew nie zachowaly 4nuotnoici po 3 latach od
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dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
nasadzen zastgpczych, lub przed uptywem tego olcresu, z przyczyn zale2nych od posiadacza
nieruchomoici, organ wlalciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub lvzewu
nalrlada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeri zastgpczych. Przepisy
art. 83c ust. 4 oraz qrt. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio. 3. Wprzypadku niewykononia
nasadzen zastgpczych, o ktorych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunigcie drzewa
lub lcrzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji".

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z v'ryjqtkiem zwiEzanym z zaistnieniem,
dwoch przeslanek po pierwsze, drzewa wskazane do usunigcia stanowi4 zagroLenie
bezpieczefrstwa os6b i mienia w istniej4cych obiektach budowlanych a po drugie nie rokuj4
szansy na dalszy prawidlowy rozw6j. Wobec powyzszego zezwolenia na usuniqcie ww. drzew
udzielono bez pobrania oplaty ztego t1'tulu, zgodnie z art.86 ust. 1 pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody c54.'. ,,art. 86 ust. l, Nie nalicza sig oplat za
usunigcie: pkt 4) drzew lub lrrzew1w, kt6re zagra2ajq bezpieczenstwu ludzi lub mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o kt1rych mowa
wart.49 $l Kodeksu cywilnego; pkt. 5) drzew lub lcrzew6w, kt6re zagraiajqbezpieczefistwu
ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczenstwu Zeglugi; pkt 10) drzew lub krzewow,
kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na prze2ycie, z przyczyn niezaleinych od posiadacza
nieruchomoici. "

'JednoczeSnie, w mySl arl. 83c ust, 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, c1t.:
,,art. 83 c ust. 3. Wydanie zenuolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu moae byt uzaleinione
od okreilenia przez organ nasadzen zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu.
ArL 83d ust. 2. W przypadku uzale2nienia wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub
lcrzewu od wykonania nasadzen zastgpczych, zezwctlenie to okreila dodatkowo; 1) miejsce
nasadzen; 2) liczbg drzew lub wielkolt powierzchni krzewow; 3) minimalny obwod pnia
drzewa na wysokoici 100 cm lub minimalny wiek lcrzew6w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub
krzew6w; 5) termin wykonania nasadzefi; 6) termin zlo2enia informacji o wykonaniu
nasadzey't", zezwolenie na ich usunigcie zostalo uzalelnione od spelnienia warunk6w,
okreSlonych w punkcie 2 sentencji 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 najlepszej jakoilci oruz
zosIal objqty pracami pielggnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanie wegetacji.

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzew
wnioskowanych do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.
1 ustawy z dnta 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt:. "Organ wlasciwy do wydania
zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokoniie oglgdzin
w zalcresie wystgpowania w ich obrgbie gatunk|w chronionych".

Biqr4c ponizsze pod uwagg orzeczonojak w sentencji.
Prued przyst4pieniem do usunigcia drzew objEtych niniejszym zezwoleniem, prosimy

o zapozrnnie siE z informacj4 dodatkow4 w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwrerzEt,
zawartqw zal4cznikrrff 2 do decyzji.
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Pouczenie:
1. 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
zachowatry zywotno(ci po 3 latach od dnia upty\4,u terminu wskazanego w punkcie 2 sentencji lub
przed uptywem tego terminu, z przyazyn zalehnycl't od posiadacza nieruchomoSci, nalo1ony
zostanie ponownie w drodze decyzjt obowi4zek wykonania nasadzeri zastgpczych. W przypadku
niewykonania nasadzei zastgpczych zgodnie z zezwoleniem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy
o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji. podstawa art. g6 ust, 2 i 3 uoop.

2. Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt 1 sentencji potraktowane zostanie
jako delikt admrnistracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust, 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy na usunigciu
drzew bezwymaganego zez\volenia, stanowi4cy podstawg do wymierzenia administracyjnej kary
pienigZnej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usunigcie drzew,

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

4' Zobowi4zanie_ strony w punkcie 4 sentencji decyzjt do powiadornienia Wydziatu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Depaftamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta \-odzi o dokonaniu
nowych nasadzefr ma na celu umoZliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila warunek okreslony
w punkcie 2 sentencji decyzjr.

5. Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnqsci karnej za
nieprzestrzeganie z.akazow i ograniczen wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotycz4cych
ochrony przyrody i ochrony zwierzql, w szc eg6lnoSci zakazt niszczenla gniazd i schronieri
zvv ietz4t obj ptych ochron 4 prawn 4 oraz h umani tarn e go traktowani a zw ierz4I O ri ti 

"6.6' Od niniejszej decyzji prrysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawcz"qo_* I'odzi, wniesione zL po6rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzl,
dzialaj4cego z upowaZnienia Prerydenta Miasta \,odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Zalaczniki:
1. Mapa zlokalizacj4 drzew do usunigcia.
2' Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierz4t.

eleniMiejskiej
9 4-3 03 N,od2, ul. Konstantynowska g/ I 0

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei:
PodstawaUstawazdnial6ristopada2006r.ooplacieskarbowei (Dz.rJ 22006r Nr 225,p02, 1635)
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