
PREZYDENT MIAST A I-ODZI
znak: DSS-OSR-I.6 1 3 1.492.2017 .M8 \-6d2. dnia 25.08.2017 r.

DECYZJA NRZZ,I 828117

Dzialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnra 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postEpowania
administracyjnego (Dz. U . z 2017 poz. 1257) w zwrqzku z afi. 83 ust. 1, ar1. 83a ust. 1, 2a, art. 83c
nst. 1,3r4,afi.83dust. li2,art.86ust. 1pkt5 i l0ustawy zdma 16kwietnia2004r. oochronie
przyrody (Dz. U. z 2016 t. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 201.7 r. poz. 60, 132 i 1074)
po rozpatrzeniu wnioskuZarzqduZielem Miejskiej przy uhcy Konstantynowskiej 8/10,

orzeka

1. Zezwoli( Zarzqd,owi Zieleni Miejskiej w N,odzi, na usunipcie L sztuki drzewa
znajduj4cego sip na terenie pasa drogowego ul. Podchor42ych w \,odzi (dzialka
ewidencyjna nr 40157 w obrgbie P-4), wymienionego w Tabeli nr 1, pn. -vqtkaz drzewa
do usuniEcta,bez pobrania optaty ztego tytulu.

Lokahzacja drzewa przedstawionego zostala na mapie stanowiqcej zalqcznrk nr 1 do
niniejszej decyzji.

2. Uzaleilni( wydanie zezwolenra na usuniqcie drzewa wymienionego w pkt I, od
zastqpienia go sadzonkq nowego drzewa w postaci 1 sztuki, jak w Tabeli nr 2.

Tabefa nr 2.Wvkaz nasadzef zamiennvch

Ulz;1d \41asta t odzi
Depar Iarnent Spr:aw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskiego 100

92-326Lodt

abela n r kazdrzewa do usun

L.P
Nr na
mapie

Gatunek

Obw6d pnia
drzewa na

wysokoSci 130 cm
lw cml

P rzy ezy na usunigcia drzew a

I 1
Kasztanowiec

zvuryczqny

135cm
(we wniosku

18lcm)

Drzewo zamrerajqce; brak korony od
g6ry; posiada pr6chniej4cy ubytek

wglpbny; widoczne Slady zerowania
kornik6w; posiada pr6chniej 4ce
pqkniqcie; nie rokuje szansy na

dalszy prawidlowy rozwoj; stwarza
zagr o Zent e b ezpie c zenstwa ruchu

drogowego.

L.p. Gatunek Parametry nasadzef : obwrid pnia w cm na wysokoSci 100
cm

I

Sosna azarna / Swierk kluj4cy /
buk I jarzqb pospolity i

kasztanowiec
8cm



Nowe nasadzenie naleLy wykonad na terenie bpdqcym we wladanfii Zarz4du Zieleni
Miejskiej w *,odzi, w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j nowej sadzonki. Nowe
nasadzenia nie mog4 kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3.Ustalid nastqpuj4ce, kofcowe i nieprzekraczalne terminy reahzacji zezwolema;

a) termin usunipcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, ustala siQ do konca grudnia 2018r.;

b) termin wprowadzenra nasadzenia zastgpczego o kt6rym mowa w punkcie 2, ustala siE

do korica maia 2019 r.

Zmrana terminu usunigcia drzewa bqdL terminu wprowadzenra nasadzenia zastEpazego moZe
nast4pii na wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr odzi w decyzji - zezwolenru
zmreniajqcym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmianpprzed uplywem termin6w
wymienionych w podpunktach a i b powyZej.

4. 7-obowiqza(, Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta Lodzt
o dokonaniu nowego nasadzenia. Informacje o nasadzeniu zamiennym wprowadzonym przez
Zarzqd Zieleni Miejskiej w N,odzi nalezy przesylac do Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w okresach pohocznych, w terminach:
- do 15 lipca danego roku -w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od stycznia do

korica czerwca danego roku,
- do 15 stycznia nastEpnego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od 1 lipca

do 31 grudnia danego roku.
Do powiadomieri naleLy dolqczy(, mapg lub szkic sytuacyjny z lokalizacjq i inwentaryzacjq
wykonanego nasadzenia.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Depafiamencie Spraw Spolecznych
w UMtr wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej, o wydanie pozwolenia na usuniqcie I sztuki
drzewa z pasa drogowego ul. Podchor4Zych w tr odzi (dz. nr 40157 w oblqbie P-4).
W uzasadnieniu podano,2e drzewo jest cyt:. ,,suche". Do wniosku dol4czono:

- i nwentary zacjp drzew a'.

- mapQ z zazraczona lokahzacj 4 wnio skowane go drzew a do usunipcia;
PodstawE materialnoprawne rczpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy

zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jesl zasada, 2e
usuniEcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moze nastqlid po uzyskanru zezwolenta
wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomolci za zgodqwlaSciciela nieruchomoSci, wlaSciciela
urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 $ I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny
( Dz. U. z20l7r. poz. 459, zp62n. zm.) - jezeli drzewo, bqd2krzew zagraaajqtymurzqdzeniom.
W mySl afi.83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzeu'u z terenu nieruchornoSci
wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzji
administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawafio obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenra na usuniqcie drzewa lub krzew6w, kt6re powinno zawtera(: imiq, nazwisko, adres, lub
siedzibq wnioskodawcy, o6wiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania nieruchomoSci4
albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzeh, o ktorych mowa w art. 49S 1
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Kodeksu cywilnego, zgodE wlaSciciela nieruchomoSci jesli jest wymagana, nzwegatunku 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) nie posiada wyru1nie
wydzielonego pnia podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony drzewa. WielkoS6
powierzchnr, zktorej zostanie usuniqty krzew, miejsce, pruyczyne, termin zamierzonego usunipcia
drzewa lub krzewu oraz wskazanre azy usunipcie wynika z celu zwiqzanego z prowadzeniem
dzialalnoSci gospodarczei. Rysunek, mapQ albo wykonany przez projektanta posiadajecego
odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania dzialki lub terenu w przypadku
rcalrzacjr inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie z ustaw4 z dniaT lipca 1994r. - Fru*o
budowlane - okreSlaj4ce usytuowanre drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w
budowlanych istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzen
zastppczych, stanowi4cych kompensacjq przyrodniczqzausuwane drzewa lub krzewy lub projekt
przesadzema drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqdL projektu
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjp o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacji przedsipwzigcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na
czynnoSci podlegajqce zakazom okreslonym w art.51 ust. 1 pkt 1-4 i l0 oraz w ar1. 52 ust. 1 pkt
I,3,7,8,12,13,I 5 jeizeh zostalo wydane.

Po zapoznaniu sip ze zlozonq dokumentacj4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brakow forrnalnych w przedlolonym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
l/fznaczono oglqdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzEdowych. W trakcie
trwajEcych na gruncie oglpdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanego drzewa -
jego warloS6 przyrodnrczq, w tym rozmrat drzewa, funkcjE jak4 pelni w ekosystemie, warto$6
kulturow4 walory krajobrazowe i lokalrzacjp. W terenie stvrierdzono, ze drzewo wnioskowane
do usuniEcia to kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia 135cm. Drzewo zamierajqce; brak
korony od g6ry; posiada pr6chriiej4cy ubltek wglgbny; widoczne Slady Zerowania kornik6w;
posiada prochniej4ce pgkniEcie; nie rokuje szansy na dalszy prawidlowy rozwoj; stwarza
zagroLenie bezpieczenstwa ruchu drogowego. Podczas oglqdzin dokonano korekty wielko6ci
obwodu.

Rozpoznaj4c sprawQ i oceniajqc zasadnoSi przedlohonego wniosku, udzielono zezwolenia na
usuniqcie I sztuki drzewa gatunku kasztanowiec zwyczajny, wyszczeg6lnionego w punkcie
1 sentencji decyzjr.

Zasadqjest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunipcie drzewa lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usuniEcie drzew lub krzew6w.
Jakkolwiek tre6i art, 86 ust. 1 uoop zaklada wyjqtki i tak nie nahcza sig oplat za usuniEcie : 1)
,drzeltt lub krzev,6w, na ktdrych usuniqcie nie jest wymagane zezwolenie; 2) drzew lub krzew6w,
na kt1rych usrLniqcie osoba fizyczna uzyskala zezwolenie na cele niezwiqzane z prowadzeniem
dzialalnolci gospodarczej; 3) drzew lub lvzew6w, je2eli usuniqcie jest zwiqzane z odnowq
i pielqgnacjq drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk6w; 4) drzew
lub lo'zew6w, ktdre zagrazajq bezpieczeristwu ludzi tub mieni w istniejqcych obiektach
budowlanych lub funkcjonowaniu urzcldzeri, o kt1rych mowa w art. 49 S I Kodelrsu cywilnego,-
5) drzew lub lrrzew1w, ktdre zagraiajq bezpieczefistwu ruchu drogowego lub kolejowrgo oibo
bezpieczerislwu Zeglugi;6) drzew lub krzew6w w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznychlub tinii
kolejowych;7) drzew, ktdrych obw6d pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie przekracza;
a) 120 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nvyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) B0 cm - w przypadku pozostalych
gatutnk1w drzew w celu przywr6cenia grunt1w nieu|ytkowanych do uiytkowania rolniczego lub
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do innego uiytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenlt, okreilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenLt; 8) krzewu lub lvzew6w rosnqcych w skupisku, polcrywajqcych grunt do 50m', w celu
przlnvr6cenia gruntdw nieuzytkowanych do uzytkowania rolniczego lub do innego uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 9) drzew lub
krzewdw w zwiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub lrrzew6w na terenach zieleni; 10)
drzew lub krzewdw, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na przeZycie, z przyczyn niezaleznych od
posiadacza nieruchomoici;Ll) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokoici 130 cm
wynoszqcym powyzej 100 cm, nienalezqcych do gatunk1w rodzimych, jezeli zostanq zastqpione
w najbliZszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk1w;12) drzew lub krzey,6w, jezeli
usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzybdw objqtych ochronq gatunkowq lub
ochrony siedliskprzyrodniczych;13) drzew lub krzew6w z grobli staw1w rybnych, 14) fi,zew lub
lcrzewdw, je1eli usuniqcie jest zwiqzane z regulacjq i utrzymaniem koryt ciek1w naturalnych,
wykonl+vaniem i utrzymaniem urzqdzefi wodnych slu2qcych lrsztaltowaniu zasob|w v,odnych oraz
ochronie przeciwpowodziowej w zalcresie niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych
urzqdzeri;15) drzew lub lcrzew|w usuwanych z terenu poligon6w lub placdw twiczeri, sluiclcych
obronnoici paristwa.2. W przypadkach, o kt1rych mowaw ust. l, je1eli wydanie zezwolenia na
usuniqcie drzewa lub lcrzewu zostalo uzaleznione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo
wykonania nasadzeri zastqpczych, a przesadzone albo posadzone *'zewo lub krzew nie zachowaly
zlnvotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie
lub wykonanie nasadzefi zastqpczych, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn zaleznych od
posiadacza nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lttb
lcrzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzen zastqpczych. Przepisy
art. B3c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3. W przypadku niewykonanict
nasadzeri zastqpczych, o ktfrych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usuniqcie drzewa lub
krzewu, sto suj e s iq przepisy o p o stQp ow aniu e gz ekucyj nym w administr acj i " .

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyjqtkiem zwiqzanym z zaistnieniem, dw6ch
przeslanek po pierwsze, drzewo wskazane do usuniEcia nie rokuje szansy na dalszy prawidlowy
rozw6j, po drugie stanowi zagrohenie bezpieczefistwa ruchu drogowego. Wobec powy2szego
zezwolenra na usuniEcie drzewa udzielono bez pobrania opLaty ztego tytulu, zgodnie z art. 86 ust.
1 pkt 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody cyL.: ,,art. 86 ust. l. Nie naliczcr
siq oplat za usuniqcie: pkt 5) drzew lub krzewdw, kt6re zagra2ajq bezpieczenstwu ruchu
drogowego lub kolejowego albo bezpieczensfwu 2eglugi; pkt. l0 drzew lub krzew6w, kt6re
obumarly lub nie rokujq szans na przeiycie, z przyczyn niezaleznych od posiadaczo
nieruchomoici. "

JednoczeSnie, 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 lcrzewu moie byt uzaleznione od ola,e1lenia przez organ
nasadzeri zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. ArL 83d ust. 2. W przypadku
uzaleznienia wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lvzewu od wykonania nasadzen
zastqpczych, zezwolenie to olcreila dodatkowo; 1) miejsce nasadzeri; 2) liczbq drzew lub v,ielkoii
powierzchni lcrzew6w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lrLb minimalny wiek
lcrzew|w; 4) gatunek lub odmianq drzew lub lcrzew|w; 5) termin wykonania nasadzeri; 6) terntin
zlo2enia informacji o wykonaniu nasadzeit", zezwolenie na usunigcie drzewa zostaLo uzalehnione
od spetrnienia warunk6w, okreslonych w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie okleslonym
w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie

Urz4d Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskiego 100

92-326L6dt



I

miasta. W interesie Strony le|y,by zakupiony materral nasadzeniowym byl jak najlepszej jakoSci
oraz zostal objqty pracami pielqgnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanie wegetacji.

W dniu oglqdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrqbie drzewa
wnioskowanego do usuniqcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (arl. 83c ust. 1

ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydania
zenttolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin w zakresie
luystQpoluania w ich obrqbie gatunk1w chronionych".

Zgorlnie z treSci4 art. 83 ust. 2b ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji
uznano za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w N,o,dii,
w zwi4zku z niewyraireniem stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrrymania
projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc pov,ryZsze pod uwagq orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

\,' odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rego
przewidziano zast4pienie go innym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenia. a posadzone
drzewo nie zachowa ZywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 4
ppkt 2 sentencji lub przed uplywem tego terminLr, z przyczyfi zaleLnych od posiadacza
nieruchomoSci, nalohony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania
nasadzenra zastEpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastppczego zgodnie
z zezwoleniem, bEdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym
w administracji. Podstawa aft.86 ust. 2 i 3 uoop.

UsuniEcie drzewapozaterminem okreslonym w pkt 3 ppkt 1 sentencji potraktowane zostanie
jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy na
usunipciu drzewa bez wymaganego zezwolema. stanowiqcy podstawE do wymierzenia
administracyjnej kary pienipznej w wysokoSci dwukrotnej optraty za usuniqcie drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniEcia drzewa w terminie okre5lonym w pkt 3
ppkt i jej sentencji.

7'obowrqzanie Strony w punkcie 4 sentencji decyilr do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi
o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umo2liwienie stwierdzenia. 2e Strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.

5. Uzyskanie zezwolenta na usunigcie drzewa nie zwalnia z obowiqzkt i odpowiedzialnoSci
karnej za nreprzestrzeganie zakazow i ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych,
dotyczqcych ochronl' przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnofici zakazu niszczenia gniazd
i schronieri zwierzqt objptych ochron4 prawne oraz humanitarnego traktowania zwierzql
dzikich.
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6. Od niniejszej decyzji przysluguje Stronie odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w tr odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Mi1
dzialaj4cego z upowainienia Prerydenta Miasta N,odzi, w terminie 14 dn
otrrymania.

Pre

s
P.o.

hrony
tr odzio
tv iej

dzl

L,.

ALU

Zalaczniki:.

1. Mapa zlokalizacjqdrzewa do usuniEcia oraz nowym nasadzeniem zastepczym
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i zwierzqt.
Otrzymuia:

Zar zqd Zieleni Miej ski ej
9 4 -3 03 N-6d2, ul. Konstantynowska 8/ I 0

2. ala
Do wiadomoSci:

Zarzqd Dr6g i Transportu
90-447 N,6d2,ul. Piotrkowska 173

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (ednolity tekst: Dz IJ. 22016 r.,poz. 1827).
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