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PREZYDENT MIASTALODZI

Znak: DSS-OSR-I.6 1 3 1 .695.20 1 7.KG L6d2, dnia 11.09.2017 r.

DECYZJA ZZt879tr7 L
Dzialqqc na podstawie arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postQpowania
admittistracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) w zwiqzku z art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, ar1. 83c
ust. 1,3i4,art.83dust. 1i2,art.86ust. 1pkt5i10ustawyzdnta16kwietnia2}}4r.
o ochronie przyrody (.D2. rJ. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260 z 2017 , poz. 60, \32, r074) po
rczpatzeniu wniosku ZaruqduZieleni Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10

orzeka:

1. Zezwoli( Zarz1dowi Zieleni Miejskiej z siedzlbqprzy ulicy Konstantynowskiej 8/10 na
usturiEcie 2 sztuk drzew wymienionych w tabeli nr l, znajduj4cych siq na terenie pasa
drogowego ul. Sarmackiej na wysokoSci nr 15 w tr odzi (dziatka ewidencyjnanr 607126
w obrqbie G-27), bez pobrania oplaty ztego tytulu.

abela nr kaz d,rzew do usu

L.p. Gatunek Obwrfd pnia na
wvsokoSci 130cm

Urvagi

Klon zwyczajny r40
Drzewa obumarly i nie rokuj4 szans

na wznowienie wegetacji2 Klonzwyczajny t63

Usytuowanie drzew objqtych zezwoleniem okreslone zosralo w zalqczniku nr 1 do
decyzji. stanowi4cym rysunek z naniesion4lokalizacj qdrzew do usunipcia.

2. UzaleLni(. wydanie zezwolema na usunipcie drzew wymienionych w punkcie 1 od
zastqpienia ich nowymi sadzonkami drzew w iloSci 2 sztuk iak w tabeli nr 2.

bela nr kaz nasadzeri

L.p. Gatunek Parametry nasadzeri (obr*,6d pnia
w cm, na wysokoSci 100 cm)

I Drzewo liSciaste powyZej 8 cm

Nowe nasadzenia naleZy wykona6 na dzialce ewidencyjnej o numerze 607126 w obrgbie
G-27 hfu na terenach bqdqcych w zasobach Miasta pozostaj4cych w administrowaniu Zarzqdu
Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantujqcym prawidlowy rozw6j nowej sadzonki. Planowane
miei sce nasadzef nie moze kolidowa6 z istniej 4c4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3. Ustalid nastqpujqce, kofcowe i nieprzekraczalne terminy realizacli zezwolenra:
a) termin usunipcia drzew wymienionych w punkcie 1 - do 30 wrzeSnia 2018r.;
b) telmin wprowadzema nasadzefi zastppczych (posadzenia nowych drzew), o kt6rych

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 patdziernika 2018r.,
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Zmiana terminu usunigcia drzew moZe nast4pi6 jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezwoleniu zmrenrajqcym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmiang przed
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zobowiqza( wnioskodawcq Zarzqd Zieleni Miejskiej z siedzlbq ptzy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadornienia Wydziatru Ochrony Srodowiska i Rolnictu,a
rv Departamencie Sprar,v Spolecznych Ulzqdu Miasta N,odzi o wykonaniu nasadzef
zastEpczych, o kt6rych mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty ich wykonania.
Do powiadomienia nale?y dolqczyf mape z lokalizacj4 posadzonych zamiennie drzeu,
or az ich nazw e gatunkow4.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej z siedzrbqprzy ulicy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwolenia na usuniqcie 2 sztuk drzew mieszczqcych siE na terenie
pasa drogowego drogi wewnqtrznej przy ul. Sarmackiej na wysokoSci nr 15 w N,odzi (dziall<a
ewidencyjnanr 607126 w obrEbie G-27). W uzasadnieniu wniosku podano, rZww. drzewa s4
suche. Do wniosku Strona dolqczylarysunek zlokalizacjqdrzew do usuniqcia.

Podstawq materialnoprawn4 rozpalzenia przedmiotowej sprawy stanowiq przepisy
zawar1rew rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jestzasada,
2e usuniEcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci moZe nast4pi6 po uzyskaniu
zezwolenra wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzeh, o kt6rych mowa w art. 49 S 1 ustawy z dma23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014r. poz. 127, z poLn. zm. ) - jeaeli drzewo, bqdz krzew
zagra?ajqtymtrzqdzeniorn. W mySl art.83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu zterenu nieruchomoSci wydaje w pierwszei instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta w formie decyzji administracyjnej, aw przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub
klzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konselwatol
zabytk6w.

Zgodnie z art. 83a ust. 2 i 4 uoop. cyt'. ,,2 Zezwolenie na usuniqcie drzewa y, posie
drogowym drogi publicznej, z wylqczeniem obcych gatunk|w topoli, y,ydaje siq po
uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony lrodowiska; 4 organ wlasciy,y fl6 ytydanict
zezwolenia niezwlocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprav)y,
w tym dokumentacjqfotograficznqdrzewa lub krzewu". Jednakprzedmiotowej sprawie mamy
do czynienia z pasem drogowym stanowi4cym drogq wewnptrzn6 w zwiqzku z powyaszynt
nie jest wymagane uzgodnienie przedmiotowej decyilr zRegionalnym Dyrektorem Ochlony
Srodowiska.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenta na usuniqcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawrerac: imip, nazwisko, adres,
lub siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSciq albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzen. o kt6rycl-r mowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodE wlaSciciela nieruchomoSci jesli jest wyrnagana.
nMwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cn-r.

a w przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obwod kazdego z tych
pni, b) nie posiada wyru2nie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio poni2e.j
korony drzewa. Wielko66 powierzchnr, zktlrej zostanie usuniqty krzew, miejsce, przyo'zyne.
termin zamierzonego usuniEcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniEcie wynika
zcelazwiqzanego zprowadzeniemdzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany
przez projektanta posiadaj4pego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
zagospodarowania dziaLki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on
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wymagany zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca I994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce
usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych
istniejqcych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzefl zastqpczych,
stanowi4cych kompensacjq przyrodniczq za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt
przesadzenta drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy b4dZ projektu
zagospodarowania nieruchomoSci. DecyzjE 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 podlegaj4ce zakazom okreslonym w art. 51 ust, 1 pkt 1-4 il0 orazw aft. 52 ust. 1

pkt 1,3,7,8,I2,I3,15 jeLeh zostalo wydane.
Po zapoznaniu siq ze zlolonqdokumentacjqw oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono

brak6w formalnych w przedlolonym wniosku, wobec czego w mySl ar1. 50 $ 1 ustawy Kpa
rlTznaczono oglEdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzgdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglqdzin ustalono stan faktyczny, okreslono cechy usuwanych drzew -
ich wartoSd przyrodniczq, w tym rozmrar dtzew, funkcjE jak4 pelni4 w ekosystemie, waftoSd
kulturow4 walory krajobrazowe i lokalizacjq. W terenie stwierdzono Le drzewa - klony
zwyczajne - obumarly i nie rokuje szans na wznowienie wegetacji. Druewa te w obecnym
stanie stanowi4 zagro\ente dla bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wnioskowane do usunigcia
drzewa nie posiadaj4 wartoSci kulturowych, przyrodniczych i krajobrazov\rych. Na t4
okoliczno S c spovqdzono protok6l o glgdzin.

Rozpoznajqc sprawQ i oceniaj4c zasadnoSi przedlolonego wniosku, udzielono zezwolenia
na usunigcie 2 sztuk drzew, v\ryszczegolnionych w punkcie 1 sentencji decyzji.

Zasad4 jest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniqcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wtra5ciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek treSi art. 86 ust. 1 uoop zaklada wyjqtki i tak nie nalicza sig oplat za
usunipcie :

,,1)drzeu, lub krzew6w, na kt6rych usuniqcie nie jest wymagane zezwolenie;
3) clrzeut lub krzew6w, jezeli usuniqcie jest zwiqzane z odnowq i pielqgnaciq drzew rosncpych
na. terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk1w; 4) drzew lub lczew6w, kt6re
zagra2ajq bezpieczeristwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub
.funkcjonou,aniu urzqdzen, o ktdrych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego;S) drzew lub
krzeu,6v,, kt6re zagrazajq bezpieczenstwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczeristt'rtu 2eglugi;6) drzew lub krzewdw w zwicpku z przebudowq dr6g publicznych lub
linii kolejowych;7) drzew, ktdrych obw6d pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie przelvacza;
a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm - w przypadku
pozostalych gatunk1w drzew w celu przywrdcenia grunt|w nieu2ytkowanych do
uzytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenLt, okreilonym
v, mieiscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu; B) lrrzewu lub krzew1w rosnqcych w skupiskach, pokrywajqcych
grunt o powierzchni do 50m2, w celu przT+vrdcenia grunt6w nieuzytkowych do u2ytkowania
innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu; 9) drzew lub krzewfw w nviqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub lcrzew6w na
terenach zieleni;10) drzew lub krzew6w, kt6re obumarly lub nie rokujqszansy na przezycie,
z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomoici;11) topoli o obwodzie pnia mierzonym
n51 v,ysokoici 130 cm wynoszqcym povt)yzej 100 cm, nienale2qcych do gatunkfw rodzimych,
iezeli zostanq zastqpione w najblizszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunkdw,.
l2) drzew lub krzew6w, jezeli usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb6w
obiqtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych;13) drzew lub krzew|w
z grobli stawdw rybnych; 14) drzew lub krzew6w, jeieli usuniqcie jest nviqzane z regulacjq
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i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzeri v,odnych
sluiqcych ksztaltowaniu zasob1w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie
niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzeh;ll) drzew lub lo'zew6w usuv,anych
z terenu poligonfw lub plac1w twiczeri, sluzqcych obronnoici panstwct.
2. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. l, jezeli wydanie zezwolenia na usuniqcie drzeu,a
lub lcrzewu zostalo uzaleznione od przesadzenia tego drzewa lub krzewtL albo wykonania
nasadzefi zastppczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub lrrzew nie zachowaly
Zywotnoici po 3 latach od dnia uply.uu terminu wskazanego w tym zezwolenirr na ich
przesadzenie lub wykonanie nasadzen zastqpczych, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn
zale2nych od posiadacza nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie
drzewa lub krzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzefi
zastqpczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpou,iednio.3.
W przypadku niewykonania nasadzeri zastqpczych, o ktorych mowa w ust. 2, zgodnie
z zezwoleniem na usuniqcie drzewa lub krzewu, stosuje siq przepisy o pos'tqpovtaniu
egzekucyj nym w administracj i " .

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyjqtkiem zwiqzanym z zaistnieniern,
dw6ch przeslanek po pierwsze, drzewa wskazane do usuniEcia obumarly lub zamieraj4 i nie
rokuj4 szans na wznowienie wegetacji lub dalszy prawidtrowy rozw6j, po drugie stanowi4
zagrohenie bezpieczehstwa ruchu drogowego. Wobec powyzszego zezwolenia na nsunigcie
drzew udzielono bezpobraniaopLaty ztego tytulu, zgodnie 2art.86 ust. l pkt 5 i 10 ustawy
z dnia 1 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody cyt.'. ,,art. 86 ust. I . Nie naliczct siq oplat zcr

usuniqcie: pkt 5) drzew lub krzew6w, kt6re zagrazajq bezpieczenstwu ruchu drogowego lub
kolejowego albo bezpieczeristwu zeglugi; pkt. l0 drzew lub krzewdw, ktore obumarly lrtb nie
rokujq szans na przeiycie, z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomoici. "

JednoczeSnie, biorqc pod uwagq takt,iz usuwane drzewa posiadaly wartoSc przyrodnicz4
ikrajobrazowqoraz maj4c na uwadze potrzebE odnawiania zasob6w skladnikow przyrody,
w mySl arl. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.: ,,art. 83 c trst. 3.

Wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu mo2e byt uzaleznione od okreilenia
przez organ nasadzeit zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzeyvu. ArL 83d ust. 2.

W przypadku uzale2nienia wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu od wykonania
nasadzeri zastqpczych, zezwolenie to olcreila dodatkowo: l) mieisce nasadzen; 2) liczbq drzety
lub wielkoSt powierzchni krzewfw; 3) minimalny obwdd pnia drzewa na w.ysokoici 100 cm
lub minimalny wiek lrzew6w; 4) gatunek lub odmianq drzew lub krzev,6w, 5) termin
wykonania nasadzen; 6) termin zlozenia informacji o wykonaniu nasadzen", zezwolenie na
usuniqcie drzew zostalo uzalebnione 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 le2y, by zakupiony
materraL nasadzeniouy byl jak najlepszej jakoSci oraz zostal objEty pracami pielEgnacyjnymi
gwarantuj 4cymi utrzymanie wegetacj i.

W dniu oglEdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrqbie drzew
wnioskowanych do usuniEcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydanict
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
w zakresie wystQpowania w ich obrqbie gatunk6w chronionych".

Bior4c powyZsze pod uwagp orzeczono jak w sentencji.
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t.

2.

3.

5.

W odniesierriLr do drzewwymieniony.n*,lii,ffinr 1 sentencji, wobec kt6rych przewidziano
zast4pierrie ich nowyrni drzewami w punkcie 2 sentencji zezwolenia, a posadzone drzewa nie
zachowaj4 zywotnoSci po 3 latacli od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 3 ppkt. b
sentencji lub przed uplywern tego terminu, z przyczyn zaleZnych od posiadacza nieruchomo6ci,
nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzef zastppczych.
W przypadku niewykonania nasadzef zastEpczych zgodnie z zezwolentem, bpd4 miaty
zastosowanie przepisy o postppowaniu egzekucyjnyrn w administracji. Podstawaart.86 ust.2 i 3
Lroop.

Usrrnipcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt a sentencji potraktowane zostanie
jako delikt adnrinistracyjny, o kt6rym rnowa w art. 88 ust. 1 pkt I uoop, polegaj4cy na usunipciu
drzewa bez wynaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawq do wymierzenia administracyjnej kary
pienip2nej w wysoko6ci dwukrotnej oplaty za usunipcie drzew.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzew,w terminie okreslonym w pkt 3 ppkt a
jej sentencji.
Trobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Depaftamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta N,odzt
o dol<onaniu nowych nasadzef, rna na celu umoZliwienie stwierdzenia, 2e strona wypelnila
warrlnek okre6lony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzysltanie zezwolenia na usunigcie drzew nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialno(ci karnej za
nieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczefi wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotycz4cych
ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnoici zakazu niszczenia gniazd i schronieri
zwierzqt objgtych ochron4 prawne oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.

6. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Sa

4

Odwolawczego w N-odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych U
dzialaj4cego z upowainienia Prezydenta Miasta N,odzi, w terminie
otrzymania.

Kolegium
Ochrony

ta N,odzi,
od daty jej

Zalaczniki:.
I . Mapa z przybli2onElokalizacj4 drzewa do usunigcia.

Qtrzymuie:
1..' Zarzqd Zieleni Miejskiej w \-odzi

94- 303 1,6d2, ul. Konstantynowska 8/10
2. ala

Do wiadomoSci:
\ . Zarzqd Dr6g i Transporlu

90-441 N,6dL, ul. Piotrkor,vska 173

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa zdnia16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U.22006 r. Nr 225, poz. 1635).
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