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Dzialaj4c na podstawie art. 1o4 ustawy z dnia 14 czerwca tg6o r. Kodeks
postqpowania administracyjnego (Dz. U. zo16 r., poz. 28, z 2or7 poz. tz57), zwanego
dalej w skr6cie Kpa, w zwi4zku z art. 83 ust. 1, art. B3a ust. 1, art. 

-B3c 
ust-. 1, 3 i 4, ait.

B3dust.tiz,art.B3fust,rpkt3,art.86ust.rpkt4iroustawyid.riurOl<wietnia
2oo4r.oochronieprzyrody (Dz.IJ.zzot6r.poz,2134,2249,zz6o,z2ol7r.poz.6o,
132,7?74), zwanej dalej w skr6cie uoop. - po rozpatrzeniu r.miosku Zarz4di Zielenj
Miejskiej w Lodzi

orzeka:

1. Zezwoli6. Zarz4dotnt Zieleni Miejskiej w Lodzi z siedzib4 przy ul.
Konstantynowskiej 8f to, na usuniqcie niZej v,yszczeg6lnionej szaty rb6linnei,
wpostaci r sztuki drzewa, znajduj4cej siq na terenie nieruchomodci,
polo2onej w Lodzi przy ul. Powstaric6w Wielkopolskich 16 (dzialka
ewidencyjna gruntu onumerze: 7of 168, w obrqbie geodezyjnym B-4s),
wymienionej w Tabeli nr 1 pn. ,,Wykaz drzeu do usunigcia",bez pobierania
oplat z tego \,.tulu:

Tabela r. Wykaz'drzew do usunigcia:

Lokalizacja drzewa objqtego zezwoleniem okre6lona zostala w zal4czniku nr r
do decyzji, stanowi4cym mapQ.

z. Uzaleini6 uydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa wymienionego w Tabeli
$ 1, 9 k16rym mgwa,w pkt r sentencji decyzji od zast4pienia go sadzonkami
innych drzew w liczbie 3 sztuk. Nowe naiadzenia nalL2y wyk6na6 na terenie
zieleni przy ul. Powstaric6w Wielkopolskich 16 lub w bezpo6r.dni- s4siedztwie
ww. nieruchomo6ci.
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Materialem nasadzeniowym majq by6 drzewa, nalez4ce do gatunk6w
'wymienionych w tabeli nr 2, pochodz4ce z upraw kontenerowych,
wyksztalconych systemach korzenionych.

Tabela z. Wykaz nasadzeri zastqpczych:

DRZEWA

I

Jarz4b pospolity, 916g
drvuszyjkowy, d4b szypulkowy

odmiany stozkowej, klon
polny, sosna czarna

3 7cm

3. ustali6 nastqpqjqce, koricowe terrniny realizacji zezwolenia:
r) usuniqcie drzewa w)nnienionego w punkcie nr r sentencji moie

nast4pi6wterminie do Ro maja zorS r.:
z) wprowadzenie nasadzeri zastqpczych (posadzenie nowych drzew),

o kt6rych mowa w punkcie nr 2 sentencji powinno nast4pi6
w terminie do dnia gr paidziernika zor8 r.

4, zobovur4zat. wnioskodawcQ, tj. zarz4d Zieleni Miejskiej w Lodzi
do poinformowania wydaj4cego zezwolenie, o r,rykonaniu nasadzef
zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie z sentencji w terminie do r4 dni od daty
ich wykonania.

Do powiadomienia naleZy dol4czy(, mape z lokalizacj4 posadzonych
zamiennie drzew.

IJzasadnienie

_ Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw
Spolecznych w UML wplynEl rnmiosek Zarz1dt Zieleni Miejskiej w Lodzi przy
ul. Konstantynowskiej 8/ro, w kt6rym poproszono o usuniqcie r sztuki drzewa z terenu
nieruchomo6ci polo2onej w Lodzi przy ul. Powstaric6w Wielkopolskich 16.

W uzasadnieniu'urmiosku wskazano, 2e dtzewo obumarlo.
Do rnmiosku dol4czono:

szkic z zaznaczo\q lokalizacj4 drzewa do usunigcia.
Podstawq materialnopra\^rlq rozpatrzenia przedmiotowej sprawy" stanowi4

przepisy zawarte w rozdziale 4 ustar,ry o ochronie przyrody. W art. 83 ust. t uoop.
zawarta jest zasada, 2e usuniqcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomo$ci moie
nagt4pi6 po uzyskaniu zezwolenia wydanego na umiosek: posiadacza nieruchomo6ci
zazgod4wlaSciciela nieruchomo6ci, wla6ciciela wz4dzen, o kt6rych mowa w art. 49 g

r ustawy z dnia z3 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2or4 r. poz. 12L, zp6Ln.
zm. ) - jeieli drzewo, b4dikrzew zagrazajq tym urzqdzeniom. W my6l art. B3a ust.r
uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci r,rydaje
w-pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decyiii
administracyjnej, a w prz)T)adku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomo6ci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w.
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W artykule B3b ust. 1 uoop. zawarlo obligatoryjne elementy vmiosku o nydanie
zezwolenia na usuniqcie drzew lub krzew6w, kt6re winno zawiera6: imiq, nazwisko,
adres, lub siedzibq wnioskodawcy, o6wiadczenie o posiadanym tytule prawnym
wladania nieruchomodciq albo o6wiadczenie o posiadanym prawie wlasno6ci irz4dz'en,
o kt6rych mowa w art. 49S 1 Kodeksu cyr,vilnego, zgodq wla6ciciela nieruchomoSci jpsti
jest wymagana, nazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mieriony
na r,qrsoko6ci r3o cm, a w przypadku gdy na tej wysoko6ci drzewo:

a) posiadakilka pni - obw6d kazdego zlychpni, b) nie posiada wyraZnie wydzielonego
pnia - podanie obwodu bezpo6rednio poniZej korony drzewa. Wielko66 powierzchii,
z kt6rej zostanie usuniqty krzew, miejsce, przyczyne, termin zamierzonego usunigcia
drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniqcie wynika z celu 

-zwi4zanlgo
z prowadzeniem dzialalno6ci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany przez
projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprarnmienii budowlane 

-projekt

zagospodarowania_ dzialki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6iej jest
on \4ymagany zgodnie z ustaw4 z dnia 7lipcargg4r. - Prawo budowlane - okre6lijqce
usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomo6ci i obiekt6w budowlanych
istniejQcych lub projektowanych na tej nieruchomo6ci. Projekt planu nasadzeri
zastqpczych, stanowi4cych kompensacjq przyrodnicz4 za usuwane drZewa lub krzewy
lub projekt przesadzenia drzewa lub krzeun , ulrkonany w formie rysunku, mapy bEdl
projektu zagospodarowania nieruchomo6ci. Decyzjq o Srodowis^ko\^ych
uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnlenia warunk6w realizacji
przedsiqwziqcia w zakresie oddzialywania na obszar Natura 2ooo, zezwolenie
w stosunku do gatunk6w chronionych na czynnosci podlegaj4ce zakazom okreSlonym
w art. 5r ust. r pkt r-4 i ro oraz w art. 5z ust. r pkt r,3,7,8,r2,rg,r5jeieli zostalo wydane.

Po zapoznaniu siq ze q dokumentacj4 i przeprowadzeniu oglqdzin
terenor,r,ych przez p wydzialu oclirony Srodowiska
i Rolnictwa, stwierdzono zas sl, i zakwalifikowano do uiuniqcia I drzewo
w1'rnienione wtabelarycznym zestawieniu punktu r sentencji niniejszej decyzji, z uwagi
na jego obumarcie i powodowanie zagroZenia bezpieczenstwa ludii.

Szczeg6}owe uzasadnienie dotycz4ce usuniqcia szaty ro6linnej zostalo zawarte
w kolumnie V tabelarycz\ego zestawienia w punkcie r sentencji niniejszej decyzji.

_ 
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie SprawSpoiecznych

Urzgdu Miasta Lodzi nie naliczyl oplaty z tytulu usuniqcia drzew z uwagibbumaicie
i powodowanie zagroienia bezpieczeristwa ludzi i mienia, co jest zgodne z art. 86 ust
4i to uoop.

_ Z uwagi na fakt, i2 drzewo tuyszczeg6lnione w tabelarycznym zestawieniu
pulklu r sentencji niniejszej decyzji znajdowalo siq na terenie ziel-eni, w bezpodrednim
s4siedztwie strefy zamieszkania, zobowiqzano Stronq do dokonania nasadzeri
_zamiennych w zamiart za usuwanq szatq ro6linnE, na terenie nieruchom oilci, z kt6rej
bqdzie usuwane drzewo.

- W toku postqpowania przeprowadzono jednocze6nie ocenQ mo2liwo6ci
wykonania nasadzefi zamiennych na terenie nieruchomo6ci przewidzianej pod
nasadzenia zamienne,.

_ 
Oglqdziny potwierdzily, i,ewarunki siedliskowe i na6wietlenie, daje gwarancje

ich udatno6ci.

_ Majqc powy2sze na uwadze, zezwolenie na usuniqcie drzewa\,\yszczegolnionego
w pkt. r sentencji decyzji w ilo6ci r sztuki zostalo uzaleznione od wykonuniu no*v6h
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nasadzef w postaci 3 sztuk drzew, o skladzie jako6ciowym, wyszczeg6inionym w tabeli
nr z punktu z sentencji niniejszej decyzji.

Nasadzenia zastqpcze majq by6 form4 kompensaty strat w lokalnych zasobach
przyrodniczych (z powodu bezpowrotnego wyeliminowania z urz,4dzonej przestrzeni
szaty ro6linnej) i stanowi6 realizacjq zasady zr6ymowaZonego rozwoju.

Nakazanie natomiast posadzenia drzew o okreSlonej wielko6ci (o obwodach pni
od 7 cm) ma da6 gwarancjq utrzymania poszczeg6lnych okaz6w przy iycit i per,vno56
wla6ciwego, prawidlowego wzrostu.

Zdaniem organu, drzewa o ww. parametrach majq jui wyksztalcony odpowiedni
pokr6j tj. pieri i koronq, zdrewniale pQdy, czego nie mo2na powiedzied o okazach
mniejszych i w konsekwencji mlodszych, kt6re jako slabsze s4 narazone na ryzyko nie
przyjqcia siq w no\^T/m miejscu lub calkowitego obumarcia w okresie rozwoju.

W interesie Wnioskodawcy leiy zatem, |eby wprowadzone nasadzenia mialy
najwyZsz4 jako56 oraz objqte byly szczeg6ln4 trosk4, ochronq i pielqgnacjq, w tym
podlewaniem i mechaniczn4 ochron4 przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w postaci
palikowania. Stwierdzi6 naleiy, 2e najwyzsz4 zdolno66 zachowania 2y"wotno6ci maj4
sadzonki drzew z zakrytym system korzeniowym, odpowiednio przygotowane
do posadzenia poprzez szk6lkowanie i formowanie system6wkorzeniowych, hodowane
w warunkach klimatycznych zblizonych do panuj4cych w miejscu planowanego
sadzenia.

Zaleceniai wskazania jako3ciowe sadzonek poszczeg6lnych gatunk6wlub takson6w
okre6lone zostaly w opracowaniu Zvn4zku Szk6lkarzy Polskich pt. ,,Zalecenia
jakoSciowe dla ozdobnego materialu szk6lkarskiego" z 2orr r., opublikowanym
na stronie internetowej Zwiqzku http : / /wr,r..r,v. zszp. pl/ ?id= zq &lang= r.

Podczas oglqdzin terenowych przeprowadzonych przez przedstawicieli organu,
w obrqbie drzewa przeznaczonego do usuniqcia nie stwierdzono obecno6ci dziko
uystqpuj4cych gatunk6w chronionych (art. B3c ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

Przed przyst4pieniem do usunigcia drzewa objgtego niniejszym zezwoleniem,
prosimy o zapoznanie siq z informacj4 dodatkow4 w zakresie ochrony przyrody oraz
ochrony zwterz4l, zawart4 w zal4czniku nr z do decyzji.

W obrqbie szaty ro6linnej zakwalifikowanej do usuniqcia nie stwierdzono
wystqpowania gatunk6w chronionych.

Pouczenie:

w odniesieniu do drzewa r.rymienionego w punkcie nr 1 sentencji, wobec
kt6rego przewidziano zast4pienie drzewami - punkt z sentencji zezwolenia
i posadzone drzewa nie zachowalyby 2ywotno6ci po 3 latach od dnia uply*rr
terminu wskazanego w punkcie z sentencji lub przed uplywem tego terminu,
z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomo6ci, naloiony zostanie
ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzeri zastqpczych.
W przypadku niewykonania nasadzeri zastqpczych zgodnie z zezwoleniem, bqd4
mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucfnym w administracji.
Podstawa art. 86 ust. z i 3 uoop.
usuniqcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 3 sentencji
potraktowane zostanie jako delikt administracnny, o kt6rym mowa w art. 88
ust. t pkt r uoop, polegaj4cy na usunigciu drzewa lub krzewu bez wymaganego
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Zalaczniki:
1, Mapa z przybli2onq lokalizacjq drzewa do usuniqcia;
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i ochrony zvmerz4t.

Otrzymuj4:
t. Zarz4d Zieleni Miejskiej w Lodzi
9 4- So3 L6df,, ul. Kon stintynowska B/ ro
z.ala

a zoo6 r. o oplacie skarbowej (Dz. U, z zoo6 r, Nr zz5, poz. 1635).

zezwolenia, stanowi4cy podstawq do wymierzenia administracyjnej kury
pieniq2nej w wysoko6ci dwukrotnej oplaty za usuniQcie drzewa lub krzewu.

3. Uzyskanie zezwolenia na usuniQcie drzewa nie zwalnia z obowiazku
i odpowiedzialno6ci karnej za nieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczeri
wynikaj4cych z prz€pis6w og6lnych, dotycz4cych. ochrony przyrody i ochrony
zwierz4t, w szczeg6lno6ci zakazlniszczenia gniazd i schronieri zvieri4tobjqtycir
ochron4 prawn4 oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.

4. Niniejsza decyzja \4ygasa w przypadku nieusunigcia drzewa w terminie
okre6lon;.rn w pkt g ppkt r) jej sentencji.

5. Zobowi4zanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Dt partamencie Spraw Spolecznych iJrzqdu
Miasta Lodzi o dokonaniu nowych nasadzefi ma na celu umoZliwienie
stwierdzenia, 2e strona wlpelnila warunek okre6iony w punkcie z sentencji
decyzji.

6. od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie
do samorz4dowego Kolegium odwolawczego w Lodzi, wniesione
za po6rednictwem Dyrektora wydzialu ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w Departamencie spraw spolecznych urzgdu Miasta
Lodzi, dzialaj4cego z upowainienia prezydenta Miaita Lodzi,
w terminie t4 dni od daty jej otrz5rmania.
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