
PREZYDENT MIASTA I,ODZI .

znak: DSS-OSR-L6 1 3 1 .2265.2016/2017 .MB tr 6d2, dnia 16.05.2017 r.

DECYZJANP.ZZ/ 565/17

arzeka
1. Zezwoli( Zarz4dowi Zieleni Miejs eznajduj4cych siQ na terenie Dasa

ewidencyjna nr _347/2 w obrpbie uwyrnienionego w Tabeli nr 1, pn. wykaz d otytulu.

Tabela kaz d

L.P

rzewa do usun

Nr na
mapie Gatunek

Obwr6d pnia
drzewa na

wysokoSci 130 cm
[w cml

P rzy czy na usunipcia drzewa

Drzewo pr6chniej4ce; posiada
tlstwQ mt ozow q; koliduj e

z nap owi et rznqlinia ener gety czn4;
slwarza zagroAenie dla ruchu

dro gowego ; stw arza zagr oLenie
bezpieczenstwa.

I Klon srebrzysty
t76

(we wniosku
180cm)

Lokalizac-ia drzewa przedstawionego zostala na mapie stanowi4cej zalqcznik nr 1 doniniejszej decyzji.

2' uzaleani(' wydanie zezwoleniana usunipci e drzewawymienionego w pkt 1, od zastqpienia gosadzonk4 nowego drzewaw postaci 1 sztuki, jak w Tabeli rv 2.
az nasadze{r zamienn

Parametry nasadzef: rfw

WiSnia osobliwa
,,Umbraculifera"

Wykonanie nowego nasadzenia
niemo2liwe, gdyL znajduje sig
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zastppczego w miejscu
tam oS odcinka

wskazanym przez Stronp jest
elektroenergetycznego oraz



telekomunikacyjnego. Nowe nasadzenie naleLy wykona6 na terenie bpd4cym we wladaniu

Zarzpdn Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cy prawidlowy rozrv6j nowej sadzonki.

Nowe nasadzenie nie mo2e kolidowa6 z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4 technicznQ.

3.Ustali6 nastqpuj4ce, koflcowe i nieprzekraczalne terminy rcalizacji zezwolenia'.

a) termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, ustala siq do kor[ca grudnia 2018r.;

b)termin wprowadzenia nasadzenia zastqpczego o kt6rym mowa w punkcie 2, ustala siq

do kor[ca maia 2019 r.

Zmianaterminu usuniqcia drzewabqd?tercninu wprowadzenia nasadzenia zastppczego moze:

nastqpii na wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w Lodzi w decyzji - zezwoleniuL

zmieniajqcym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmianE przed uplywem termin6u'

wymienionych w podprurktach a i b powyZej.

4. Zobowipza(. Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr-odzi do powiadomienia Wydzialu Ochronl'

Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta N'odzi

o dokonaniu nowego nasadzenia.

Informacje o nasadzeniu zamrennym wprowadzonym przez Zarzqd Zieleni Miejskie.i

w tr-odzi nalehy przesy\at do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w okresaclt

p6h o czny ch, w terminach :

- do tS iipca danego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od stycznia do

kofca czerwca danego roku,
- do 15 stycznia nastqpnego roku - w przypadku

do 31 srudnia daneso roku.
nasadzenia wykonanego w okresie od I lipca

Do powiadomieri nale?y dolqczyd mapQ lub szkic

wykonanego nasadzenia.

sytuacyjny z Iokalizacj4 i inwentaryzacjq

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych

w UMtr wpiyn4l wniosek ZarzqduZieleni Miejskiej, o wydanie pozwolenia na usuniqcie 1 sztuki

drzewa z pasa drogowego w tr odzi ul. Rezedowej (dr. ff 34712 w obrqbie P-5).

W uzasadnieniu podano,2e drzewo posiada cyti. ,, prdchniejqcy ubytek pnia".
Podstawg materialnoprawn4 rczpafizenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy

zawarte w rczdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawattaiestzasada,2e

usnniEcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moZe nastqpid po uzyskaniu zezwolenra

wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomolcizazgod4wlaSciciela nientchomoSci, wlaSciciela

urzqdzeh, o ktorych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny
( Dz. U. z 2014r. poz. l2I , z poLn. zm. ) - jezeli drzewo, bqd? krzew zagrazajqtym vzqdzeniom.

W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSr:i

wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzii

administracyjnej, a w przypadku gdy zezwoienie dotyczy drzewa lub krzewu z terenu

nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabTtkow.

W artykule 83b ust, 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie

zezwoleniana usuniqcie drzewalub krzew6w, kt6re powinno zawierac: imiq, nazwisko, adres, lub

siedzibE wnioskodawcy, o6wiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania nieruchomoScri4

albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzeh, o kt6rych mowa w art. 49$ 1

Kodeksu cywilnego, zgodpwlaSciciela nieruchomoSci jesli jest wymagan4 nazwQ gatunku drzeu'a
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lub krzewu, obw6d pnia drz o .. -___--^^r,_- i .

wysokoSci drzewo: a) posiad a w przypadku gdy na tej

wydzieronego pnia 
'_' pod il,3lJt.r.x:*:1" #lJi_,lJ:

nHr.T?, T:;:,#,r^::L rp, termin zamierzonego,,,unipJu

z prowadzeniem dzialalnoSci wynika z celu zwiqzanego

poriudulE .go odpowiednie up i:b;"H,:"#fl" ilffiL"-i.,*_T;
Yr3lf,tlloli";:ttfi.].:Tffi|tr ,zgodniezusraw4 zdniaTtipca
nieruchomoSci 

vesvyyranrv odniesieniu do granic

Projekt planu n h na tej nieruchomoSci.

lub krzewy lub przyrodniczqzausuwane drzewa
)nany w formie rysunku, mapy bqdLprojektu zagospodarowania nieruchomo.(ci. Decyzjq o srodowiskowych uwarunkowaniach albopostanowienie w sprawie uzgodnieniu *u-nk6* realizacji po.Jrig*rig"iu w zakresieoddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych naczynnoscipodlegajqcezakazomokreslonym w art.51 ust. l pkt 1-4 il0 orazwart.52 ust. l pkt7,3,7,8,7 2,13,7 5 jeheli zostalo wydane.

Po zapoznaniu siE ze zlo2onqdokumentacj4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzonoprzedlo1onym wn I art. 
-5O 

S f ustawy fpaw terenie celem
oglqdzin ustalono 

t urzEdowych' W trakcie

jego warlosd przvrod nicia w tym rozmiar drzewa,funkcjp j"--T;iY.1tJ;3[jL5ffir;
kulturowq walory kraiobrazowe i lokali zacig. w terenie stwierdzon o, ze drzewo wnioskowanedo usunipcia to klon srebrzysty o obwodz"ie pnia nein. powyzsze drzewojest pr6chniej4ce,posiada listwp mrozow4, koliduje z napowretrziql 

erav Yv 
dla ruchudrogowego. Drzewo nie posiada waftoSci kultur

oglpdzin* zweryfikowano obw6d wnioskowaneg J:*?;sporz4dzono protok6l oglqdzin.
Rozpoznajqc sprawQ i oceniaj4c zasadnosi przedloLonego wniosku, udzielon o zezwolenra na

;:#;:t" 
1 sztuki drzewa gatunku klon srebrzysty, wysz-zeg6lnionego w p.rnkcie 1 sentencji

Zasadqjest, ze posiadacz nieruchomosci ponosi opLaty za usunipcie drzew lub krzew6w, kt6renalicza i pobiera org,an wlasciwy do wydani a z"riollnia na usuniqcie drzew lub krzew6w.Jakkolwiek tresi art. 86 ust. i uoop zardada wyietki i tak nie nalicza sip r \,.drzew lub krzewriw, na kt,rych usuniqcie 
.ni" 

jisi wymagane zenuoreniej 
to)1,

na kt6rych usuniqcie osoba fizyczna uzyskati ,rrworeni" na re nienvidziatalnoici gospodarczej; 3) drzew lub krzew6w, i,ezeli uruniqcie ile,st zwiqzan, , oarJffii pielqgnac'iq drzew rosnqcych na moici wyilanej do rijestru zabytk6w; 4) drzewlub krzew6v" kt/e zagrazajq rudzi jub mieni ; istniejqcych obiektachbudowlanych lub funkcionowaniu urzqdzen, o ht6ryih -oro w art. 49 S I Kodeksu c1+vilnego,.5) drzew lub krzew6w, ktdre zagrazaiq bezpieczeristwu ruchu_drogowego lub kolejowego albobe drzewTub krzewdi w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych lub liniiko rych obw6d pnia mierzo\y-'ro *yrokoici 130"'cm nie przelcracza;a) tupoli. wi
srebrzystego, robinii
,gatunk6w drzew - w
'do innego u2ytkowa z przeznaczeniem terenu, olcr
:zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach

iJrz4d Miasta Lodzi
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terenu; 8) lvzewu lub krzewfw rosnqcych w skupisku, polvywaiqcych grunt do 50m'' w celu

przlnur1c:enia grunt6w nieu2ytkowanych do u2ytkowania rolniczego lub do innego u?ytkot'vanin
'zgodnego 

z przeznaczeniem terenu, olcreilonym w mieiscowym planie zagospodarowanict

p:rrurtinnnug-o tuU decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 9) drzew lult
^lcrzew1w 

w zwrqzku t ,ibitgo*i pielqgnacyjnymi drzew lub lvzewIw na terenach zieleni; 10,)

drzew lub l*zewdw, ktdre obimarty lub nie rokujq szansy na prze|ycie, z przyczyn niezaleznych od

posiadacza nieruchomoici;ll) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokofci 130 cn't

wynoszqcym powyiej 100 cm, nienale2qcych do gatunkdw rodzimych, ie2eli zostanq zastqpione

w najbliiszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk6w;12) drzew lub krzev'6vt, je2eli

usuniqcie wynika z potrze-b ochiony rofllin, nuierzqt i grzybdw obiqtych ochronq gatunkowq lur\

ochrony sie-dliskprzyrodniczych;li) drzew lub lrrzew|w z grobli stawfw rybnych; l4) drzew lu':b

lcrzewiw, jezeli usuniqcie jest nuiqzane z regulacjq i utrzymaniem koryt ciek1w naturalnych',

wykonluvaniem i utrzy*onin* urzqdzeri wodnych sluzqcych ksztaltowaniu zasob6w wodnych oraz

ochronie przeciwpo,tuodziowej w zalcresie niezbqdnym do wykonania i utrzymania tyc'h

urzqdzeri;i 5) drzew lub bzew6w usuwanych z terenu poligon|w lub plac6v' twiczen, sluzqcyc'h

obrinnoici paristwa.2. W przypadkach, o H6rych mowa w ust. 1, iezeli wydanie zezwolenia n'q

usuniqcie drzewa lub lcrziwu iostalo uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo

wykoiania nasadzeri zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub lczew nie zachowaly

Zywotnoici po 3 latach oi drio uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie

lub wykonanie nasadzen zastgpizych, lub przed uplywem tego olcresu' z przyczyn zaleinych od

posiarlacza nieruchomoSci, oigan wtaiciiy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub
-lcrzewu 

naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzen zastqpczych. Przepis'y

art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3. W przypadku niewykonanta

nasadzeri zastqpczych, o ktorych mowa w ust. 2, zgodnie z zezvvoleniem na usuniqcie drzewa lttb

lcrzewu, stosuje siq przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracii" '

W przedmiotowej rpru*ie t"u-y do czynienia z wyj4tkremzwiqzanym z zaistnieniem, dw6c'h

przestranek po pierwsz6, d.r"*o wskazane nie rokuje szansy na dalszy prawidlowy rozw6j, pro

drugie stanowi zagroZenie bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wobec powyZszego zezwolenta na

usuniEcie drzewaudzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, zgodnie z att. 86 ust. I pkt 5 i 10

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody cyt.: ,,art. 86 ust. l. Nie nalicza sip oplat z:a

usuniqcie; 4) drzew lub lcrzewdw, ktdre zagra2ajqbezpieczerisrwu ludzi lub mienia w istniejqcyc:h

obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 S1 Kodekt;u

cywilnego; pkt 5) drzew lub krzew6w, kt6re zagra2ajq bezpieczeristwu ruchu drogowego lttb

ioleiowigo albo bezpieczenstwu zeglugi; pkt 10) drzew lub lcrzewdw, kt6re obumarly lub nie

roWq. szans na przezycie, z przyczyn niezale1nych od posiadacza nieruchomoici. "

JednoczeSnie, maj4c na uwadze potrzebg odnawiania zasob6w skladnik6w ptzyrody,

w my6l art. 83c ust. 3 i ar1. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.: ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie

zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lvzewu mo2e byt uzaleZnione od okrellenia przez orgon

nasadzeh zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub lrrzewu. ArL 83d ust. 2. 14/ przypad,bu

uzale1nienia wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadz'eit

zastqpczych, zezwolenie to olrreSla dodatkowo: 1) miejsce nasadzeri; 2) liczbq drzew lub wielkoit
powierz-chni lcrzew|w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa nawysokoici 100 cm lub minimalny wiek
-krzew6w; 

4) gatunek lub odmianq drzew lub lcrzewdw; 5) termin wykonania nasadzeit; 6) termtin

zloienia infoimacji o wykonaniu nasadzefi", zezwolenie na usunipcie drzewa zostalo tzaleznione

od spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie okreSlonl'm

* poap*tcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubyku w ekosystende

miasta. W interesie Strony IeLy,by zakupiony materiaN nasadzeniovrry byl jak najlepszej jakorlci

orazzostalobjqty pracami pielEgnacyjnymi gwarantujqcymi utrzymanie wegetacji.

Urz4d Miasta l-odzi
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W dniu oglpdzin terenowy
do usunipcia nie stwierdzono
kwietni
drzewa
obrqbiewydaniemdokonujeoglqdzin
Bior4c powylsze pod uwagg otzeczonojak w sentencii.

w obrEbie drzew wnioskowanych
(ar1. 83c ust. 1 ustawy z lnii K
wydania zenuolenia na usuniecie
w zakresie wystQpowania w ich

Pouczenie:

1Jrz4d Miasta Lodzi
l)epartament Spraw Spolecznych
lr'/ydziat Ocl-rrony Srodowiska i Rolnictwa
z\1. Pilsudskiego 100
tt2-326L6di

e przeplsy o postEpowaniu egzekucyjnym
p.

w pkt 3 ppkt 1 sentencji potraktowane zostanie

4. Zobowiqzanie ecyzji d,
Srodowiska i """]jJ_1.. dzialu Ochrony

o dokonaniu n Spraw Miasta foaii
nozliwie

warunek okreslony w punkcie 2 sentencji decyzji. 
e trona wypelnila

6' 
:,,li."^r" 

Stronie odworanie do samorzqdowego Kolegium
nreslone za poSrednictwem Dyrektora wydziatu o.rr?o"y
Departamencie spraw spolecznych urzpdu Miasta noJji,



dzialajqcego z upowaZnienia Prerydenta Miasta tr'odzi, w terminie 14 dni od daty je.i

otrzymania.

Zalaczniki:.

1. Mapa zlokalizacjqdrzewa do usunigcia.
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i zwierzqt.

Otrzymuia:

Zar zqd Zieleni Miej skiej
9 4-303 N,6d2, uL Konstantynowska 8/l 0

2. ala

Do wiadomoSci:
Zarzqd Dr6g i Transportu
90-44'l tr-6d2,uL. Piotrkowska 173

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podrtawur *tu*a z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (ednolity tekst: Dz U. 22016 r., poz. 1827)'
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