
PREZYDENT MIASTALODZI
znak: DS S-OSR-I.6 1 3 f .493 .2017.MB L6d2, dnia 25.08.2017 r.

DECYZJA NRZZI 829/17

Dzialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administlacyjnego (Dz. U . z 2017 poz. 1257) w zwiqzku z art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, 2a. art. 83c
trst. 1,3 t4,art.83dust. Ii2,afi.86ust. 1pkt5 i l0ustawy zdnia 16kwietnia 2004r. oochronie
przyrody (Dz. tJ. z 2016 r, poz.2134, 2249 i 2260 otaz z 2017 r. poz. 60, I32 i 1074)
po rczpatrzenru wniosku Zarzqdu Zielem Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10,
posiadaj4cego zgodE wlaSciciela tj Stowarzyszenie Muzyk6w Rozrywkowych w polsce
..STOMUR".

orzeka

1. Zezwoli( Zarz4d.owi Zieleni Miejskiej w N,odzi, na usunigcie 1 sztuki drzewa
znajduj4cego siQ na terenie pasa drogowego ul. R4bieriskiej w tr odzi (dzialka
ewidencyjna nr l3l2l w obrgbie P-2), wymienionego w Tabeli nr 1, pn. Wkaz drzewa
do usunipcia,bez pobrania oplaty ztego tytulu.

Lokalizaila drzewa przedstawionego zostala na mapie stanowi4cej zalqcznik nr 1 do
niniejszej decyzjl

2. UzaleLni(. wydanie zezwolenia na usuniEcie drzewa wymienionego w pkt I, od
zast4pienia go sadzonkenowego drzewa w postaci I sztuki, jak w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2 Wvl<az nasadzef zami
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Nowe nasadzenie naleiry wykonad na terenie bpd4cym we wladaniu Zarzydu Zieleni
Miejskiej w tr odzi, w miejscu gwarantujQcym prawidlowy rozrv6j nowej sadzonki. Nowe
nasadzenia nie mogq kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3. U s t ali6 nastEpuj 4c e, ko f c o we i ni eprz ekr aczalne terminy r e alizacji zezw olenia'.

a) termin usuniEcia dtzewa, wymienionego w punkcie 1, ustala siq do korica erudnia 2018r.;

b) termin wprowadzenia nasadzenia zastqpczego o kt6rym mowa w punkcie 2, ustala siq
do kor4ca maia 2019 r.

Zmrana terminu usuniEcia drzewabqd? terminu wprowadzenra nasadzenia zastEpczego moLe
nast4pi6 na wniosek Zaruqdu Zieleni Miejskiej w Lodzi w decyzjr - zezwoleniu
zmieniaj4cym, pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem o zmraneprzed uplywem termin6w
wymienionych w podpunktach a i b powyzej.

4. 7-'obowi4za(. Zaruqd Zieleni Miejskiej w tr odzi do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spotrecznych UrzEdu Miasta Lodzi
o dokonaniu nowego nasadzenia. Informacje o nasadzeniu zamiennym wprowadzonym przez
Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr odzi naleZy przesyLac do Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w okresach p6lrocznych, w terminach:
- do 15 lipca danego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od stycznia do

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

do 31 grudnia danego roku.
Do powiadomief, nale?y dol.qczy(, mapq lub szkic sytuacyjny z lokalizacj4 i inwentaryzacjq
wykonanego nasadzenia.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
w UML wplynql wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej posiadaj4cego zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci tj, Stowarzyszenie Muzyk6w Rozrywkowych w Polsce ,,STOMUR", o wydanie
pozwolenia na usuniEcie 1 sztuki drzewa z pasa drogowego ul. Rqbieriskiej w N,odzi
(dz. nr l3l2l w obrqbie P-2). W uzasadnieniu podano, 2e drzewojest c1.t:. ,,suche". Do wniosku
dol4czono:

- inwentary zacj g dr zew a;
- mapQ z zaznaczona lokaltzacj 4 wnio skowane go dr zew a do usuniEcia;
-zgodp wla6ciciela nieruchomoSci na usunigcie suchej robinii akacjowej rosnqcej przy
ul. R4biriskiej w tr odzi na terenie dziaLki m l3l2l w obrqbie P-2, bEd4c4 wlasnoSci4
Stowarzysz enra z dnia I 4.02.2017 r.

Podstawq materialnoprawnq rozpatrzenia ptzedmiotowej sprawy stanowiE przepisy
zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W ar1. 83 ust. 1 uoop. zawarta jest zasada, 2e
usuniqcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moZe nastqpi6 po uzyskaniu zezwolenta
wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomolci za zgodqwlaSciciela nieruchomoSci, wlaSciciela
urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 $ I ustawy z dnra 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny
( Dz. U. z 20I7r. poz. 459 , z poZn. zm. ) - jeleli drzewo, bqd2 krzew zagraaajqtym wzqdzeniom.
W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci
wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzji
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administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zaby'tk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenra na usuniEcie drzewa lub krzew6w, kt6re powinno zawieruC imiq, nazwisko, adres, lub
siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania nieruchomoSci4
albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49$ 1

Kodeksu cywilnego, zgodp wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana, nazwe 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 kahdego ztych pni, b) nie posiada wyraLnie
wydzielonego pnia podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony drzewa. WielkoSi
powierzchni, z kt6rej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyczyne,termin zamierzonego usuniqcia
drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika z celu zwiqzanego z prowadzeniem
dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany przez projektanta posiadajqcego
odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania dziatki lub terenu w przypadku
reahzacjt inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodme z ustawq z dniaT lipca 1994r. - Prawo
budowlane - okreSlaj4ce usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w
budowlanych istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzen
zastgpczych, stanowi4cych kompensacjq przyrodniczqzausuwane drzewa lub krzewy lub projekt
przesadzenia drzewa lub ktzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqd2 projektu
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskovvych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w reahzacji przedsiqwzigcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na
czynnoScipodlegaj4cezakazom okreslonymwart.5l ust. l pkt 1-4 rl0 orazwart.52ust. l pkt
I,3,7 ,8,12,13,I5 jeZeh zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zloZonq dokumentacjq w oparciu o \^ry. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedlolonym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
rlryznaczono oglEdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzqdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglqdzin ustalono stan faktyczny, okreslono cechy usuwanego drzewa -
jego wartoS6 przyrodnrczq, w tym rozmiar drzewa, funkcjp jak4 pelni w ekosystemie, wartoSi
kulturow4 walory krajobrazowe i lokalizacjg. W terenie stwierdzono,2e drzewo wnioskowane
do usunigciato robinia akacjowa o obwodziepnta 185cm. Drzewo obumarle, nie rokuje szansy
na dalszy prawidlowy rozv.r6j, stwarza zagroLenie bezpieczenstwa ruchu drogowego. Podczas
oglpdzin dokonano korekty wielkoSci obwodu.

Rozpoznajqc sprawQ i oceniaj4c zasadnoSi przedlohonego wniosku, udzielono zezwolenia na
usunigcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, Wszczegolnionego w punkcie
1 sentencji decyili.

Zasadqjest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunipcie drzewa lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobrera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub krzew6w.
.Iald<olwiek treS6 art. 86 ust. 1 uoop zakLada wyjqtki i tak nie nahcza siE oplat za usuniEcie : 1)

,drzet4, lub krzew6w, na kt1rych usuniqcie nie jest wymagane zezwolenie; 2) drzew lub krzew6w,
na kt1rych usuniqcie osoba fizyczna uzyskala zenvolenie na cele nienviqzane z prowadzenient
dzialalnoici gospodarczej; 3) drzew lub krzewdw, jeieli usuniqcie jest zwiqzane z odnowq
i pielqgnacjq drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk|w; 4) drzew
lub krzev,6w, kt6re zagra2ajq bezpieczeristwu ludzi lub mieni w istniejqcych obiektach
budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o ktdrych mowa w art. 49 S I Kodeksu c1+vilnego;
5) drzew lub lil'zew6w, kt6re zagrazajq bezpieczenstwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczet4stwu Zeglugi;6) drzew lub krzewdw w nviqzku z przebudowq dr6g publicznych lub tinii
TT--^J ltri^^r^ I ^l-:utzqu lvtldStd LUUZI

Departament Spraw Spolecznych
;1Wydzial Ochlouy Srodowiska i Rolnictwa

A.1 Pilsudskiego 100

92-326LodL



kolejowych;7) drzew, kt6rych obwdd pnia mierzony na wysokofci 130 cm nie przekracza:
a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klorul
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm - w przypadku pozostalych
gatunkdw drzew - w celu przywr6cenia gruntdw nieu2ytkowanych do uzytkowania rolniczego lub
do innego u2ytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
teren'Lt; 8) krzewu lub krzew1w rosnqcych w skupisku, polcrywajqcych grunt do 50m', w celu
przywr6cenia gruntfw nieu2ytkowanych do uzytkowania rolniczego lub do innego u|ytkowania
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreSlonym w miejscowym planie zagospodarowaniq
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 9) drzew lub
krzewfw w nuiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub krzewdw na terenach zieleni; 10)
drzew lub lcrzewdw, kt6re obumarly lub nie rokujcl szansy na prze|ycie, z przyczyn niezaleZnych od
posiadacza nieruchomoici;11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokoici 130 clt'r

wynoszqcym powyzej 100 cm, nienaleiqcych do gatunkdw rodzimych, jezeli zostanq zastqpione
w najblizszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunkdw;12) drzew lub krzeytdw, jezeli
usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, nuierzqt i grzybdw objqtych ochronq gatunkowq lub
ochrony siedlisk przyrodniczych; I3) drzew lub lcrzew|w z grobli staw6w rybnych; 14) drzew lub
lcrzewfw, jezeli usuniqcie jest auiqzane z regulacjq i utrzymaniem koryt ciek|w naturalnych,
wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzefi wodnych slu1qcych lrsztaltowaniu zasob6w wodnych orctz
ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych
urzqdzeit; l5) drzew lub lcrzew|w usuwanych z terenu poligon6w lub plac6w twiczefi, sluzqcych
obronnoici paristwa.2. W przypadkach, o ktdrych mowaw ust. 1, jezeli wydanie zezwolenia na
usuniqcie drzewa lub lcrzewu zostalo uzaleznione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo
wykonania nasadzeri zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub lrrzew nie zachowaly
zywotnoici po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie
lub wykonanie nasadzeri zastqpczych, lub przed uplywem tego olvesu, z przyczyn zaleznych od
posiadacza nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub
lcrzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzen zastqpczych. Przepisy
art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3. W przypadku niewykonanicr
nasadzeri zastqpczych, o kt1rych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usuniqcie drzey,a lttb
krzewu, stosuje siq przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administraqji"

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z v'ryjqtkrem zwrqzanvm z zaistnieniem, dwoch
przeslanek po pierwsze, drzewo wskazane do usuniEcia nie rokuje szansy na dalszy prawidlowy
rozwSj, po drugie stanowi zagrolenre bezpteczenstwa ruchu drogowego. Wobec powyZszego
zezwolenia na usuniEcie drzewa udzielono bez pobrania optaty ztego t1.tulu, zgodnie z art. 86 ust.
1 pkt 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody cyt:. ,,art. 86 ust. l. Nie nalicza
siq optat za usuniqcie: pkt 5) drzew lub lcrzewdw, kt6re zagra2ajq bezpieczenstwu rarchtr
drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu zeglugi; pkt. l0 drzew lub lvzew6y,, ktdre
obumarly lub nie rokujq szqns na prze2ycie, z przyczyn niezalehnych od posiadacza
nieruchomoSci. "

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 krzewu moze byt uzaleznione od okreilenia przez organ
nasadze{t zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub lvzewu. Art. 83d ust. 2. W przypadku
uzaleznienia wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzen
zastqpczych, zenaolenie to okreila dodatkowo; 1) miejsce nasadzeri; 2) liczbq drzew lub wielko,(c
powierzchni lcrzew6w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub minimalny u,iek
krzewdw; 4) gatunek lub odmianq drzew lub krzew6w; 5) termin wykonania nasadzen; 6) terntin
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zloienia informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na usuniqcie drzewa zostalo uzaleanione
od spelnienia warunk6w, okreslonych w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie okre5lonym
w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie
miasta. W interesie Strony IeLy,by zakupiony mateial nasadzeniowym byl jak najlepszej jakoSci
oraz zostal objqty pracami pielqgnacyjnymi gwarantujQcymi utrzymanie wegetacji.

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

ustawy z dnra 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydania
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu przed.jego .wydaniem dokonuje oglqdzin w zakresie
wystqpowania w ich obrqbie gatunk|w chronionych".

Zgodnie z tre5ci4 art. 83 ust. 2b ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji
uznano zL uzgodniony pyzez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w N,odzi,
w zwi4zku z niewyraiLeniem stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania
proj ektu niniej sze go zenw olenia.

Bior4c powylsze pod uwagE orzeazonojak w sentencji.

Pouczenie:

L W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie ff 1 sentencji, wobec kt6rego
przewrdziano zastqpienie 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 terminrr, z przyczyn zaleLnych od posiadacza
nieruchomoSci, naLo?ony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania
nasadzenia zastqpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastEpczego zgodnie
z zezwoleniem, bEdq miaLy zastosowanie przepisy o postppowaniu egzekucyjnym
w administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.

Usuniqcie drzewa poza terminem 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
usuniEciu drzewa bez wymaganego zezwolenia. stanowi4cy podstawE do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usuniqcie drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniqcia drzewa w terminie okreslonym w pkt 3
ppkt 1 jej sentencji.

T.obowrqzanie Strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta Lodzi
o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umoZliwienie stwierdzenra, 2e Strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.

5. Uzyskanie zezwolenia na usuniqcie drzewa nie zwalnia z obowiqzku r odpowiedzialnoSci
karnej za nreptzestrzeganie zakazow i ograntczef wynikaj4cych z przepisSw og61nych,
dotyczqcych ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnolci zakazu niszczenia gnrazd
i schronien zwrcrzqt objqtych ochron4 prawne oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

Ulz4d Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych
W)'dzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskiego 100

92-326L6dt

2.

a

4.



6. Od niniejszej decyzji prrysluguje Stronie odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w tr odzi, wniesione za po5rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta \,odzi,
dzialaj4cego z upowaZnienia Prezydenta Miasta N,odzi, w terminie 14 dni
otrzymania.

i-oc1zl

Zalacznikit

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

Zar zqd Zieleni M iej skiej
9 4-3 03 N-6d2, d. Konstantynowska 8/ I 0

2. Stowarzyszenie Muzyk6w Rozrywkowych w Polsce ..STOMUR"
00-151 Warszawa, ul. Nowolipki 15 m. 35

3. a/a

Do wiadomoSci:
Zarzqd Dr6g i Transporlu
90-447 N,6d2,lul. Piotrkowska 173

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawa z dfia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (ednolity tekst:
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