
PREZYDENT MIAST A LODZI

Znal<: DS S-OSR-I.6 1 3 1 .8 16.20 1 7.KG L5d2, dnia 24.1 1.2017 r.

DECYZJA ZZIIISOIIT
DzialajEc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania
administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) w zwiqzku z art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, 2a, 4 i 6
alt. 83c ust. 1,3 t4,art.83dust. I i2,art.86ust. l pkt 5 i 10 ustawy zdnta 16 kwietnia2004
r. o ochlonie przyrody (Dz.U. 22016 r. pot.2134,2249,2260 22017,po2.60,132,1074) po
rozpatrzenru wniosku ZarzqduZielem Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10

orzekai

1. Zezwoli( Zarz4clowi Zieleni Miejskiej z siedzibqprzy ulicy Konstantynowskiej 8/10 na
usuniqcie 9 sztuk drzew wymienionych w tabeli nr 1, znajduj4cych sig na terenie pasa
dlogowego ul. Obywatelskiej (dzialka ewidencyjna nr 325141 w obrqbie G-1)
i ul. Cieszkowskiego przy nr 20 (dzialka ewidencyjna nr 31919 w obrqbie G-1) w tr odzi,
bez pobrania oplaty z tego tytulu.

abela nr Wvl<az drzew do usun ia

L.p. Gatunek
Obwrid pnia na

wysokoSci
130cm

Uwagi

ul. Obywatelska (dziall<a ewidencyjnanr 325141w obrqbie G-1)

I Lipa dr'obnolistna 101

Drzewo zamrera i nie rokuje szans na
dalszy prawidlowy rozwoj, poqiada

wypiqtrzony system korzeniowy, stw arza
zagt o Zente b ezpte czenstwa ruchn

drogowego

2 Lipa drobnolistna t12

Drzewo obumarle, nie rokuje szans na
wznowienie wegetacj i, stwa4za

zagr o Zeme b ezpte czenstwa rUchu
drogowego

J Lipa drobnolistna 111

Drzewo obumarle, nie rokuje szans na
wznowienie wegetacji, na pniu widoczne

owocniki grzyba, stw arza zagr ozenre
b ezpie czehstwa ruchu dro gowe go

4 Lipa drobnolistna 87

Drzewo zamrera i nie rokuje szans na
dalszy prawidlowy rozw6j, stqarza
zagr o Zeme b ezpie c zehstwa ruc hu

drogowego

5 Lipa drobnolistna 74

Drzewo zamrera i nie rokuje szans na
dalszy prawidlowy rozw6j, posiada

ubytek wglEbny, roSnie blisko latarni
i stw ar za zagr ohenie b ezpieczeristwa

ruchu drogowego
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Lipa drobnolistna

Drzewo obumarle, nie rokuje szans na
wznowienie wegetacji, na pniu widoczne

hczne ubytki, stw arza zagr olenie

Lipa drobnolistna

Drzewo obumarle, nie rokuje szans na
wznowienie wegetacji, na pniu widoczne
owocniki gr zyb ow, stw ar za zagr o Zenie

ieczefstwa ruchu dro

Lipa drobnolistna

Drzewo obumarle, nie rokuje szans na
wznowienie wegetacji, na pniu widoczne

owo cniki gr zyb a, stw ar za zagr o Zenie
ieczefstwa ruchu drogowe

ul. Cidszkowskiego przy nr 20 (dziatka ewidencyjna nr 31919 w obrEbie G-1)

Lipa drobnolistna

Drzewo zamrera i nie rokuje szans na
dalszy prawidlowy rozwoj, posiada

wypigtrzony system korzeniowy, stw arza
zagt o ienre b ezp ie czehstwa ruchu

Usyfuowanie drzew objptych zezwoleniem okreSlone zostalo w zahqczniku nr 1 do
de cy zj r, stanowi 4c ym ry sunek z nani e s i o n qlokalizacj q dr zew do u suni q c i a.

2. UzaleLni( wydanie zezwolenia na usuniEcie drzew wymienionych w punkcie 1 od
zastinienia ich nowymi sadzonkami drzew w iloSci 9 sztuki j ak w tabeli nr 2 .

Nowe rdasadzenia nale?y wykonai na dzialkach ewidencyjnych o numerze 32514I i 31919
w obrQbie G-1 lub na terenach bqd4cych w zasobach Miasta pozostaj4cych

w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j
nie moze kolidowai z istniej4c4 i planowan4

3. Ustalid nastppuj4ce, kofcowe i nieprzekraczalne terminy realizacjt zezwolenia:
punkcie 1 - do 3l patdziernika 2018r.;
zych (posadzenia nowych drzew), o kt6rych
a2019r.,

stqpii jedynie na wniosek strony w decyzji -
zezwoleniu zmieniajqcym, pod warunkiem wystqlienia z wnioskiem o zmianE przed
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zo\owi1za( wnioskodawcq Zarzqd Zielem Miejskiej z - siedzibq ptzy ulicy
Korlstantynowskiej 8/10'do powiadomienia Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Qepartamencie Spraw Spotrecznych UrzEdu Miasta tr odzi o wykonaniu nasadzeri
zastQpczych, o kt6rych mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty ich wykonania.
Do powiadomienia nale2y dolqczy(, mapQ z lokalizacjq posadzonych zamiennie drzew
or az tch nazw e gatunko w4.
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Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej z siedzibqprzy ulicy Konstantynowskiej
8i 10 w sprawie wydania zezwolenia na usuniqcie 9 sztuk drzew mieszczqcych siq ha terenie
pasa drogowego przy ul. Obywatelskiej w Lodzi (dziaLka ewidencyjna m 32514l y obrgbie
G-1) oraz przy ul. Cieszkowskiego w N,odzi (dzialka ewidencyjna nr 31919 w obrqbie G-1).
W uzasadnieniu wniosku podano, i2 czg\(, drzew j est sucha, czg(;(, zamieraj 4ca. Na niekt6rych
egzemplarzach obecne s4 owocniki grzyba. Do wniosku Strona dolqczyla rysunek
z lokahzacj q drzew do usuniqcia.

Podstawp materialnoprawne rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawafie w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jest zasada,
ze usunipcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci moZe nastqpid po uzyskaniu
zezwolenta wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruclromoSci, wlaSciciela urzqdzeh, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (Dz.U. z20l4r. poz. l2r, zpoLn. zm.) - jeleli drzewo, bqd?krzew
zagraLajqtym trzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo irezydent
miasta w forrnie decyzjt administracyjnej, aw pvypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabfik6w - wojew6dzki kohserwator
zabytl<ow.

Zgodnre z art. 83a ust. 2 i 4 uoop. cyt'. ,,2 Zezwolenie na usuniqcie drzewq w pasie
drogov,ym drogi publicznej, z wylqczeniem obcych gatunk6w topoli, wydajg siq po
uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony irodowiska; 4 organ wlasciwy do wydania
zezwolenia niezwtocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy,
vtt tynt dokumentacjqfotograficznq drzewa lub lcrzewu".

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usuniqcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawieral: imiq, nazwisko, adres,
lub siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzeh, o kt6rych mowa
w art. 49S 1 Kodelcsu cywilnego, zgodq wlaSciciela nieruchomoSci jesli jest wymagana,
nazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cm,
a w przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni obw6d kaLdego z tych
pni, b) ego o poniZej
korony kt6 lzyczyne,
termin lub e wynika
z celu zwtqzanego zprowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo q'ykonany
przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
zagospodarowania dzialki lub terenu w przypadku rcalizacji inwestycji, dla kt6rdj jest on
wymagany zgodnie z ustawq z dnra 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - okreslajqce
usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomo6ci i obiekt6w budbwlanych
istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzen zasiEpczych,
stanowi4cych kompensacjq przyrodniczq za usuwane drzewa lub krzevrry lud projekt
przesadzema drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy b4dZ projektu
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjq o Srodowisko!\rych uwarunkowanihch albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w reahzacji przedsiqwziEcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwoleme w stosunku do gatunk6w chronilnych na
czynnoSci podlegaj4ce zakazom okreslonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i l0 orazw art. 52 ust. 1

pkt 1 ,3 , 7 , 8 , 12 ,I3 ,15 je2eh zostalo wydane.
Po zapoznaniu siE ze zlohonqdokumentacjqw oparciu o ww. przepisy nie stv{'ierdzono

brak6w formalnych w przedloionym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ I ustawy Kpa
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rlyznachono oglqdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzgdowych. W trakcie
trwaj4clzch na gruncie oglqdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanych drzew -
ich war{o6i przyrodniczq, w tym rozmiar drzew, funkcjE jak4 petni4 w ekosystemie, wartoSi
kulturo'il24 walory krajobrazowe i lokalizacjq. W terenie stwierdzono 2e drzewam 2,3, 6,7,8
- obumarly i nie rokuj4 szans na wznowienie wegetacji, natomiast drzewa nr l, 4. 5 i 9
zamreraiq i nie rokuje szansy na dalszy prawidtrowy rozwoj. Na drzewach nr 3, 7 i 8

zaobserwowano owocnlki grzyba, natomiast drzewa nr 1 i 9 posiadaj4 wypiEtrzony system
korzenidwy. Na lipie o nr 6 obecne s4 drobne ubytki, drzewo nr 5 posiada ubytek wglEbny.
Wszystkie drzewa a obecnym stanie stanowi4 zagrohenie dla bezpieczeflstwa ruchu
drogowggo. Wnioskowane do usuniEcia drzewa nie posiadajq warto5ci kulturowych, jedynie
niewielk4 wartoSd przyrodniczq i krajohazowaL. Na t4 okolicznoSl sporzqdzono protok6l
oglgdzin.

Rozfoznaj4c sprawQ i oceniaj4c zasadnoSd przedlo2onego wniosku, udzielono zezwolenia
na usunipcie 9 sztuk drzew, wyszczegolnionych w punkcie 1 sentencji decyli.

Zasadqjest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniqcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek tre56 art. 86 ust. 1 uoop zakLada wyjqtki i tak nie nalicza siE oplat za
usuniqcie :

,,1)drzetb lub krzew|w, na kt1rych usuniqcie nie jest wymagane zezutolenie;
3) drzetu, lub krzewdw, jeheli usuniqcie jest zwicgane z odnowqi pielqgnac.jq drzevt rosnqcych
na tere1tie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytkdw; 4) drzew lttb lo"zetv6tt,, ktdre
zagraza):q bezpieczeristwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budotulanych lub

:#,#,';:;,/: u ;,"f:Lx';: '1,!lrz'* 
"',i2lcrzewdw w zwiqzku z przebudo blicznych lub

linii kolqjo nawysokoici 130 cm
a) 120 bm zwyczajnego, klonu
klonu sreb nolistnego, b) 80 cm
pozostalych gatunkdw drzew w celu przy+vr\cenia grunt|w nieuiytkoutanych do
uzytkow'ania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonynt
w miejsbowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
i zagospodarowania terenu; 8) lcrzewu lub krzew1w rosnqcyc
grunt olpowierzchni do 50m2, w celu przywrdcenia grunt1w
innego hi2 rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenl.,t, okreilonym w miejscowynt planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarov,anicr
teren'u; p) drzew lub krzew|w w nuiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzev, lutb krzeytfyt ncr

ieleni;l lub nie
niezale tupoli 1

ici 130 alezqcy
je2eli zQs'tanq zastcpione w najblizszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gattmk|w;
12) drzqw lub krzewdw, jeieli usuniqcie wynika z potrzeb ochrony ro1lin, zwierzqt i grzybdr,t,
obiqtycll ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych;13) drzev, lrtb krzev,6yt,
z grobli staw6w rybnych; 14) drzew lub lvzew|w, jezeli usuniqcie jest nviqzane z regulacjcl

alnych, en u,odnych
wodny yv zah.es'ie
mania ttsuv'rtnych

z terenu poligon6w lub plac1w 1wiczeit, slu2qcych obronnolci panshua.
2. W prqypadkach, o kt6rych mowct w ust. 1, jezeli wydanie zezwolenia na usuniqcie drzev,ct
lub lrrzewu zostalo uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub lcrzewtt albo w)tkoncmia
nasadzefi zastqpczych, q przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachov,abt
2ywolno'1ci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniut na ich
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przes'ctdzenie lub wykonanie nasadzen zastqpczych, lub przed uplywem tego okresu, 4 przyczyn
zaleinych od posiadacza nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie
dt'zev,ct lub krzev,u naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeri
zastqpczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpoluiednio.3.
W przypadku niewykonania nasadzen zastqpczych, o ktorych mowa w ust. 2, zgodnie
z zent,oleniem nQ usuniqcie drzewa lub krzewu, stosuje siq przepisy o postqpowaniu
e gzekucyj nym w administr acj i " .

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z v,yjqtkrem zwiqzanym z zaiitnieniem,
dw6ch przeslanek po pierwsze, drzewa wskazane do usunipcia obumarly lub zamreraj4 i nie
lokuj4 szans na wznowienie wegetacji lub dalszy prawidlowy rozw6j, po drugie stanowi4
zagroZenie bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wobec powylszego zezwolenia na usuniEcie
drzew udzielono bez pobrania oplaty ztego tytulu, zgodnie z art.86 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy
zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyt.:,,art.86 ust. l. Nie nalicza si'poplat za
usuniqci.e: pkt 5) drzew lub krzew6w, ktdre zagrazajq bezpieczeristwu ruchu drogbwego lub
kolejotvego albo bezpieczeristwu zeglugi; pkt. 10 drzew lub lvzewdw, kt6re obumaily lub nie
rokulq szans na prze2ycie, z przyczyn niezale2nych od posiadacza nieruchomoici. "

JednoczeSnie, bior4c pod uwagq deklaracjE wykonania nasadzeh zastgpcfych oruz
przedlo|ony przez Wnioskodawcq projekt planu nasadzen zastqpczych i uwzglpdniaj4c fakt,
iz usuwane drzewa posiadaj4 wartoSi przyrodniczq i krajobrazowq oraz majqc na uwadze
potrzebE odnawiania zasob6w skladnik6w ptzyrody, w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2
ustawy o ochronie przyrody, eyt.: ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie zezwolenia na usuniqiie drzewa
lub krzewu moie znione od okr lub
przesadzenia tego b krzewu. Art. nia
zezu,olenia na usu wa lub krzewu nie
lo okreila dodatkowo: 1) miejsce nasadzeyi; 2) liczbq drzew lub wielkoit po:wierzchni
krzetprjw; 3) minimalny obwod pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub minimhlny wiek
kt'zeu,6ut; 4) gatunek lub odmianq drzew lub krzew6w; 5) termin wykonania nai,adzeri; 6)
termin zlozenia inJormacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na usunigcie drze\.rr zostalo
lrzaleZnione od spelnienia warunk6w, okreslonych w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie
okreSlonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubytku
w ekosystemie miasta. W interesie Strony leLy,by zakupiony material nasadzeniorryy byt jak
najlepszej jakoSci oraz zostal objqty pracami pielqgnacyjnymi gwarantuj4cymi ufrzymanie
wegetacji.

Zgodnie ztreiciqart. 83a ust.2a i 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej
decyzji uznano za uzgodmony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiskd,w Lodzi,
w zwtqzku z meryra?eniem stanowiska pruez RDOS w terminie 30 dni od dnia olrzymania
proj ektn niniej sze go zezw olenia.

W dniu oglpdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrEbie drzew
wnioskowanych do usunipcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.
1 ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.'. "Organ wlaiciwy db wydania
zezwolenia na usunipcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
trt zakresie wystepowania w ich obrqbie gatunk1w chronionych"

Bior4c powy2sze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.
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1.

Pouczenie:
W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rych przewidziano
zast4l2ienie ich nowymi drzewami w punkcie 2 sentencji zezwolenia, a posadzone drzewa nie
zachowajq zywotno6ci po 3 latach od dnia up\.wu terminu wskazanego w punkcie 3 ppkt. b
sentepcji lub przed upllrvem tego terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza niemchorno$ci,
nalohpny zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzeh zastEpczych.
W ppypadku niewykonania nasadzei zastqpczych zgodnie z zezwolenietn, bgd4 rnialy
zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawa aft. 86 Lrst. 2 i 3

uoopi
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 usnnigcilr
dlzevta bezwymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawq do wymierzenia administracyjnej kary
pienipZnej w wysoko5ci dwukrotnej opLaty za usuniqcie drzew.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunipcia drzew w terminie okre6lonym w pkt 3 ppl<t a
jej sehtencji.

Vobolwiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Oclrrony
Sroddwiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spotecznych Urzgdu Miasta N,odzt
o dokonaniu nowych nasadzeh ma na celu umoZliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila
warunek okre6lony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew nie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialno6ci karnej za
nieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczeh wynikajqcych z przepis6w og6lnych, dotycz4cych
ochrqny przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnoici zakazu niszczenia gntazd i sclrronieri
zw ieizqt obj gtych ochron4 praw nq oraz humanitarnego traktowanta zw ierzqt dzi ki ch.
Od piniejszej decyzji prrysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w tr odzi, wniesione zL poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi,
dzialhj4cego z upowainienia Prerydenta Miasta N,odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Zalaczniki:
1. Mapa Zprzybh2onqlokalizacj4 drzewa do usunigcia.

eleni Miejskiej w \,odzi
6d2, ul. Konstantynowska 8/ 1 0

2. ala

Do wiadomoSci:
l. Zarztld Dr6g i Transportu

90-4q7 N,6d2,ul. Piotrkowska 173

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa:ustawa zdnia16listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 22006 r. Nr 225, poz. 1635)

2.

a

4.

5

6.
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