
PREZYDENT MIAST A LODZI

Znak: DSS-OSR-I.6 1 3 1 .7 48.2017 .KG L5d2, dnia 15.11.2017 r.

DECYZJ A ZZIII24IIT
Dzialilqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania
administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) w zwrqzku z art. 83 ust. 1, arl. 83a ust. 1, 2a, 4, 6
art. 83c ust. 1, 3 r 4, art. 83d ust. I i2, aft. 86 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy z dnial6 kwietnia 2004
r. o oclrronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2734, 2249, 2260 z 2017, poz. 60, I32, 1074)
po rozpatzeniu wnioskuZarzqduZieleni Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10

orzekai

l. Zezwoli(. Zarz4dowi Zieleni Miejskiej z siedzibqprzy ulicy Konstantynowskiej 8/10 na
usuniqcie 1 sztuki drzewa wymienionego w tabeli m I, znajdujqcego siE na terenie pasa
drogowego ul. Sopockiej na wysokoSci nr 2la w l-odzi (dzialka ewidencyjna
nr 571122 w obrqbie G-23), bez pobrania oplaty ztego tytulu.

Usytuowanie drzewa objptego zezwoleniem okre6lone zostalo w zalqczniku nr 1 do
de cy zji, stanowi4cym rysunek z nanie s ion qlokalizacj q drzew a do usuni gci a.

2. UzaleZni(. wydanie zezwolema na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 od
zast4pienia go nowq sadzonk4 drzewaw ilo6ci I sztuki jak ponizej w tabeli.

Tabel a nr nas zas

L.p. Gatunek Parametry nasadzef (obwrfd nnia
w cm, na wysokoSci 100 cm)

I Drzewo liSciaste powyZej 8 cm

Nowe nasadzenie naleLy wykonai na dzialce ervidencyjnej o numerze 541122
w obrpbie G-23 lub na terenach bEd4cych w zasobach Miasta pozostajEcych
w administrowaniu Zarzqdu Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j
nowej sadzonki. Planowane miejsce nasadzenia nie moZe kolidowa6 z istniej4c4 i planowan4
infiastluktur4 techniczn4.
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kaz adzenia

abela nr l. Wvkaz drzewa do usu ta

L.p. Gatunek Oblr,6d pnia na
u'ysokoSci l30cm Uwagi

I
Klon zwyczajny

,,Globosum"
68

Drzewo obumarlo i nie rokuje szans
na wznowienie wegetacji, posiada

pEkniqcie u podstawy pnia,
w obecnym stanie stanowi zagrohenie

b ezpieczenstwa ruchu dro gowe go.



3. Ustalid nastgpuj4ce, kof,cowe i nieprzekraczalne terminy rcahzacji zezwolenia'.
a) termin usuniEcia drzewa wymienionego w punkcie 1 - do 30 wrzeSnia 2018r.;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastppczego (posadzenia nowego drzewa), o kt6rym

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 patdziernika 2018r.,
Zmrana terminu usuniEcia dtzewa mole nast4pii jedynie na wniosek strony w decyzji -
zezwolenru zmremajqcym, pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem o zmiang przed
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zobowi1za( wnioskodawcq Zarzqd Zieleni Miejskiej z , siedzibq przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta Lodzi o wykonaniu nasadzenia
zastEpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania.
Do powiadomienia nale?y dolqczyc mape z lokalizacjqposadzonego zamiennego drzewa
oraz jego nazwQ gatunkow4.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej z siedzibqprzy ulicy Konstantynowskie.j
8/10 w sprawie wydania zezwolenra na usuniEcie 1 sztuki drzewa mteszczqcego siq na telenie
pasa drogowego przy ul. Sopockiej na wysokoSci nr 2Ia w Lodzi (dzialka ewidencyjna
nr 57\122 w obrqbie G-23). W uzasadnieniu wniosku podano, iZ ww. drzewo jest suche. Do
wni o sku S tro na doNqczyla ry s unek z lokahzacj q dr zew a do usuni q c i a.

Podstawg materialnoprawn4 rozpatrzenta przedmiotowej sprawy stanowiq przepisy
zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W arl. 83 ust. 1 uoop. zawafia jesl zasada,
2e usuniEcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moZe nastqpii po uzyskanir-r
zezwolema wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wtraSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzen, o kt6rych mowa w aft. 49 $ 1 ustawy z dnia23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny ( Dz. U. z20l4r.poz.I27,zpoLn. zm.) - je2eli drzewo, bqd2krzew
zagrazajqtymwzqdzeniom. W mySl arl. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu zterenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta w formie decyzji administracyjnej, aw przypadku gdy zezwoleme dotyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytkow - wojew6dzkr konserwator
zabytkow.

Zgodme z art.83a ust. 2 i 4 uoop. cyt: ,,2 Zezwolenie na ustmiqcie drze'',va tv pcrsie
drogowym drogi publicznej, z wylqczeniem obcych gatunk6w topoli, y,ltdaje .s'iq po
uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony irodowiska; 4 organ wlalcivty do v)tdanict
zezwolenia niezwlocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprcn4)y,
w tym do kum e nt acj g fo t o gr afi c znq dr z ew a l ub kr z ew u" .

W artykule 83b ust. I uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usuniEcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawrerac: imiE, nazwisko, adres,
lub siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzeh, o kt6rych mowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodE wla6ciciela nieruchomoSci jesli jest wymagana,
nazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pma drzewa mierzony na wysokoSci 130 cm.
a w przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego z tych
pni, b) nie posiada WraLnie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio poniZej
korony drzewa. WielkoS6 powierzchni, z kt6rej zostanie usuniEty krzew, miejsce, przyczyne.
termin zamietzoneeo usunipcia drzewa lub krzewu oraz wskazanre czy usunigcie wynika
z celuzwiqzanego zprowadzemem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany
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przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu w przypadku rcahzacji inwestycji, dla kt6rej jest on
wymagany zgodnie z ustaw4 z dnia 7 lipca I994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce

usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych
istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzef, zastgpczych,
stanowi4cych kompensacjq przyrodniczq za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt
przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy b4dZ projektu
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w reahzacji przedsipwzigcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolente w stosunku do gatunk6w chronionych na
czynnoSci podlegaj4ce zakazom okreSlonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 r I0 oraz w art. 52 ust. 1

pkt 1,3,7,8,I2,\3,75 jeZeh zostalo wydane.

Po zapoznaniu siq ze zlolonqdokumentacj4w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedlo2onym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa

Wznaczono oglEdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzqdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglqdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanego drzewa -
jego wartoSi przyrodnrczE w tymrozmtar drzewa, funkcjE jakqpelni w ekosystemie, wartoS6
kulturow4 walory krajobrazowe i lokalizacjp. W terenie stwierdzono 2e drzewo wnioskowane
do trsuniEcia to klon zwlrczajny,,Globosum" o obwodzie pnia 68 cm. Drzewo obumarlo i nie
rokuje szans na wznowienie wegetacji. Ponadto przy podstawy pnia widoczne jest pqkniqcie,
a drzewo praktycznie nie posiada korony. W obecnym stanie stanowi zagroZeme dIa
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wnioskowane do usuniEcia drzewo nie posiada warloSci
kultnrowych, przyrodniczych t krajobrazowych. Na t4 okolicznoSc sporzqdzono protok6l
oglqdzin.

Rozpoznajqc sprawQ i oceniajqc zasadnoSd przedlohonego wniosku, udzielono zezwolenia
na usuniqcie 1 sztuki drzewa gatunku klon zwyczajny ,,Globusom, Wszczeg6lnionego
w pnnkcie 1 sentencji decyzjl

ZasadE jest, ze posiadacz nieruchomo6ci ponosi oplaty za usuniqcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek tre(td art.86 ust. 1 uoop zaldada wyj4tki i tak nie nahcza siq oplat za

usunipcie :

,d.rzey, lub krzewdw, na kt1rych usuniqcie nie jest wymagane zezwolenie;
3) d'zeut lub h'zew6w, jezeli usuniqcie jest nuiqzane z odnowq i pielqgnacjq drzew rosnqcych
na terenie nieruchomolci wpisanej do rejestru zabytk1w; 4) drzew lub lvzewdw, kt6re
zagrazajq bezpieczenstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub

.funkcjonov,anitL rLrzqdzen, o ktdrych mowa w art. 49 S I Kodeltsu cywilnego;S) drzew lub
krzeyv1w, kt6re zagrazajq bezpieczeristwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczenshurr 2eglugi;6) drzew lub lrrzew6w w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych lub
linii kolejoytych;7) drzew, ktorych obwdd pnia mierzony na wysokoSci I30 cm nie przeltracza:
a) 120 cn1 - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nvyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebr4tstego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm - w przypadku
pozostalych gatunk6w drzew w celu przywr6cenia gruntdw nieuzytkowanych do
tr4ttklytctnis innego nii rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenLt, okreilonym
v, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu; 8) lvzewu lub krzewdw rosnqcych w skupiskach, poltrywajqcych
grtrnt o powierzchni do 50m2, w celu przywrdcenia grunt1w nieuzytkowych do u2ytkowania
innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, olcreilonym w miejscowym planie
zctgospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu; 9) dt'zew lub kr"zew6w w nuiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub lvzew6w na
terenach zieleni;10) drzew lub krzewdw, ktdre obumarly lub nie rokujqszansy na przezycie,
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z przyczyn niezaleinych od posiadacza nieruchomoici;11) topoli o obwodzie pnia nierzon)tnt
na wysokoici 130 cm wynoszqcym powyiej 100 cm, nienaleLcpych do gatunk|w rodzimych,
iezeli zostanq zastqpione w najblizszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk6u,;
12) drzew lub lcrzewdw, jezeli usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb6u,
objqtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych;13) drzew lub krzewdw
z grobli stawdw rybnych; l4) drzew lub lrrzew|w, je1eli usuniqcie jest zwiqzane z regulcrcjq
i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzeri woinysll
slu2qcych ksztaltowaniu zasobdw wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej yt zakresie
niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzen;15) drzew lub krzey,6w usuy,anych
z terenu poligon1w lub placfw twiczen, sluzqcych obronnoici panstu,ct.
2. [4/ przypadkach, o hdrych mowa w ust. 1, jezeli wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa
lub lrrzewu zostalo uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub krzev,u albo vtykonctnia
nasadzeft zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachov,aly
zywotnoici po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich
przesadzenie lub wykonanie nasadzen zastqpczych, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn
zaleznych od posiadacza nieruchomoici; organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na uxtniqcie
drzewa lub krzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek u,ykonania nasadzeri
zastqpczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. B3d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3.
W przypadku niewykonania nasadzefi zastqpczych, o ktdrych mowa w ust. 2, zgodnie
z zezwoleniem na usuniqcie drzewa lub krzewu, stosuje siq przepisy o postqpotvaniu
egzekucyj nym w administraci i ".

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienra z wyjqtkiem zwiqzanym z zarstnieniern,
dw6ch przeslanek, drzewo wskazane do usunipcia obumarlo i nie rokuje szans na wznowienie
wegetacji i stanowi zagroLenie bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wobec powy2szego
zezwolenra na usunipcie drzewa udzielono bez pobrania oplaty ztego tytulu, zgodnie z afi.86
ust. l pkt 5 i 10 ustawy zdnra 16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody cyt.'.,,art. 86 ttst. l.
Nie nalicza siq oplat za usuniqcie: pkt 5) drzew lub lrrzew6w, kt6re zagrcdajqbezpieczeitstuttt
ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu zeglugi; 10) drzew lub krzev,6w, kt6re
obumarly lub nie rokujq szansy na przezycie, z przyczyn niezaleznych od posiadacza
nieruchomoici".

JednoczeSnie, biorqc pod uwagg fakt, i2 usuwane drzewo posiadlo wartoSd ptzyrodniczq
i krajobrazowqoraz maj4c na uwadze potrzebE odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody.
w mySl art. 83c ust. 3 i arl. 83d ust. 2 ust o ochronie przyrody, c14.... ,,art. 83 c ust. 3,
Wydanie zenvolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu moze byt uzaleznione od oh,eilenia
przez organ nasadzefi zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewtt. Art. B3d tLst. 2.
W przypadku uzaleinienia wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzey,u od vtykonanict
nasadzeri zastqpczych, zezwolenie to okreila dodatkowo; 1) miejsce nasadzefi; 2) liczbq drzen,
lub wielkoi1 powierzchni lcrzewdw; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysoko1ci 100 cnt
lub minimalny wiek krzewdw; 4) gatunek lub odmianq drzew lub krzew6y,; 5) termin
wykonania nasadzey't; 6) termin zloienia informacji o wykonaniu nasadzen", zezwolenie na
jego usuniEcie zostalo uzalehnione od spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkcie 2
sentencji decyzii, w terminie okreslonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu
zrekompensowania ubytku wekosystemie miasta. W interesie Strony le2y, by zakupiony
material nasadzeniouy byl jak najlepszej jakoSci oraz zostal objpty pracami pielpgnacyjnymi
gwarantuj 4c ymr utrzymanie we getacj i.

Zgodme z tesciqart. 83a ust. 2a i 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej
decyzii uznano zauzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi.
w zwiqzku z niewyraheniem stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania
proj ektu niniej szego zezwolema.
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W dniu oglqdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrEbie drzewa
wnioskowanego do usuniqcia 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 krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
tv zakresie vtystqpowania w ich obrqbie gatunk6w chronionych".

Bior4c powy2sze pod uwagp orzeczono jak w sentencji.

l.

Pouczenie:

W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr I sentencji, wobec kt6rego przewidziano zast4pienie
go nowym drzewern w punkcie 2 sentencji zezwolenia, a posadzone drzewo nie zachowa zywotno6ci po 3

latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencji lub przed uplywem tego terminu,
z przyazyn zaleLnych od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji
obowi4zek wykonania nasadzenia zastepczego. W przypadku niewykonanianasadzeniazastepczego zgodnie
z zezwoleniem, bqd4 mialy zastosowanie przepisy o postQpowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawa
ar1,86ust.2i3uoop.
Usunipcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt a sentencji potraktowane zostanie jako
delilct administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. I pkt I uoop, polegaj4cy na usuniqciu drzewabez
wylnaganego zezwolenia, stanowiqcy podstawq do wymierzenia administracyjnej kary pienigznej
w wysokoSci dwukrotnej oplaly za usunipcie drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniEcia drzewa w terminie okreSlonym w pkt 3 ppkt a jej
sentencj i.

Zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolrrictwa w Depaftamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta tr odzi o dokonaniu nowego nasadzenia ma
na celu umoZliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila warunek okre6lony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzewa nie zwa\nia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci karnej za

nieprzestrzeganie zakaz6w i ogranicze'h wynikajEcych z przepis6w og6lnych, dotyczEcych ochrony przyrody
i ochrony zwierzqt, w szczegolnolci zakazt niszczenia gniazd i schronieri zwierzqt objgtych ochron4 prawnq
oraz h u man itarn ego traktowania zw ier zqt dzikich.
Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w N,odzi, wniesione za po6rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi, dzialaj4cego z upowaZnienia Prezydenta
Miasta N,odzi, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

6.

Zalaczniki:
L Mapa z przybli\onqlokalizacj 4 drzewa do usunipcia.

Otrzymuie:
l. Zarzqd Zieleni Miejskiej w N,odzi

94- 303 N,6d2, ril. Konstantynowska 8/10
2. ala

i Transportu
90-441 N,6d2, ul. Piotrkowska 1 73

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawazdnia16 listopada2006r. ooplacieskarbowej (Dz.U.22006r.Nr225,poz. 1635).
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