
PREZYDENT MIASTA I,ODZI
znak: DSS-OSR-L6 1 31 .148.2017.MB N,6d2. dnia 26.06.2017 r.

DECYZJA NH_ZZI 69II\7

Dzialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r' - Kodeks postEpowania

administracyjnego (Dz. U. 2016po2.23 zpoAn. zmianami) w zwrqzkuzafi.83 ust. 1, art. 83aust'

I,art.83cust. l,li+,art.83dust" t i 2,ar1.86ust. 1pkt5 i l0ustawy zdnia 16kwietnia2004r.

o oclir-onie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 otaz z 2016 r. poz' 422)

p o r ozpatrzeniu *nio s ku Zaruqdu Zieleni Miej skiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/ 1 0,

orzeka

1. Zezwoli(. Zarz4dowi Zieleni Miejskiej w N,odzi, na usuniqcie 1 sztuki drzewa

znajduj4cego siE na terenie pasa drogowego ul. Spadochroniarzy w tr-odzi (dzialka

ewidencyjn u ni I w obrpbie P-13), wymienionego w Tabeli nr 1, pn. .v{Ykaz drzewa do

usuniqcia, bez pobrania oplaty ztego tytulu.

Lokahzacla drzewa przedstawionego zostala na mapie stanowi4cej zalqcznrk nr 1 do

niniejszej decyzii.

2. lJzaleini( wydanie zezwolenia na usunigcie dtzewa wymienionego w pkt I, od

zast4pienia go sadzonk4nowego drzewaw postaci 1 sztuki, jak w Tabeli nr 2.

asadzeri
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q hplq Wvkaz. d zewa do usun

L.P
Nr na
mapie

Gatunek

Obrv6d pnia
drzewa na

wysoko$ci 130 cm

lrv cml

P rzy czyma usunipcia drzewa

I 1

Topola
mieszaniec

euroamerykariki

253

Drzewo zamieraiqce ; koliduj E z lini4
energetycznq posiada ubYtki -

pqkniqte drzew; roSnie PrzY
skrzyzowaniu ul. Spadochroniarzy
i ul. Bruskiej;' zlokaltzowane PrzY

ci4gu pieszym; posiada susz

w koronie; nie rokuje szansy na

dalszy prawidlowy rozw6j; stwarza

zagr o Zenie b ezpie czef tstwa ruchu
drogowego.

Tabel a nr 2 Wvkaz nasadzen zamlenn

L.p. Gatunek Parametry nasadzef : obw6d pnia w cm na wysokoSci 100

cm

I
Sosna czarna / Swierk ktuj4cY /

jarzqb pospolity / buk / klon
8cm

1



Nowe nasadzenie naleLy wykonad na terenie bpdqcym we wladaniu Zarzpdu Zieleni
Miejskiej w miejscu gwarantuj4cy prawidlowy rozw6jnowej sadzonki. Nowe nasadzenie nie
moi,e kolidowad z istniei4c4 i planowan4 infrastruktury techniczn4.

3'Ustalid nastgpujQce, kofcowe i nieprzekr aczalne terminy realizacji zezwolenia:
a) termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, ustala sig od 16 partclziernika 2017r.

do kor(ca srudnia 2017r.;

b) termin wprowadzenia nasadzenia zastgp czego o kt6rym mowa w punkcie 2, ustala siE
do korica maia 2019 r.

Zmiana terminu usuniqcia drz.ewabqd?terminu wprowadzenianasadzenia zastepczego mozenastqpii na wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w t-odzi w decyzji - zezwoleniu
zmieniajqcvm, pod warunkiem wystqpienia z wniosliem o zmiang przed.uplywem termin6w
wymienionych w podpunktach a i b powyzej.

4' Zobowi?za(, 
.Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr odzi do powiadomienia Wydzialu ochrony

Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spotrecznych UrzEdu Miasta \,odzj
o nasadzenia. Informacje o nasadzeniu zamiennym wprowadzonymptzez
ejskiej w tr'odzi nale|y przesyLac do wydzialu ochrony Srodowiska
ach p oNr o cznych, w terminach :

- do 15 lipca danego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od stycznia do
korica czerwca danego roku,

- do 15 stycznia nastppnego roku - w przypadku nasadzeniawykonanego w okresie od 1 lipca
do 31 grudnia danego roku.

Do powiadomieri nale|y dolqczy(, mapg lub szkic sS,tuacyjny z lokahzacj4 i inwentar yzacjq
wykonanego nasadzenia.

Uzasadnienie

Spolecznych

Ecie I sztuki
rsbie P-13).

- mapQ z zaznaczona lokalizaci 4 wnio skowane go drzew a do usuni Ecia;-zgodq Pani Krystyny Spczek i Pana Wojciecha Sqczek na usuniEcie drzew przy
ul. Spadochroniarzy (dz. rr 7 w obrEbie p_13).

Podstawg materialnoprawrQ rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowiq przepisy
zawarte w tozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. i 

"oop. 
)awarta jest-zisad,i, z"susunipcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moze nastqpii po uzyskan iu zezwolenia

wydanego na wniosek: posiadacza nieruchom olci za zgodqwlaSciciela nieruchomogci, wlaSciciela
urzqdzeh, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny
! Dz U' z 2074r ' poz. I2l , z p62n. zm. ) - jeheli drzewo, bqdL fuzew zagrazajqtym vzqdzeniom .W mySl afi. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSciwydaje w pierwszei albo prezydent miasta w fbrmie d,ecyzji
administracyjnej, a w nie doiyczy drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci wpisanej ojew6dzkikonserwator zabytk6w.
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W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie

zezwoleniana usunigcie drzewalub krzew6w, kt6re powinno zawierac: imiE, nazwisko, adres, lub

siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawlrym wladania nieruchomoSciq

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

Kodeksu cywilnego, zgodEwlaSciciela nieruchomoSci jesli jest wymagana, nazwQ gatunku drzewa

lub krzewu, obw6d ptriu drr.*a mierzony na wysokoSci 130 cm, a w przypadku gdy na tej

wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kaZdego ztych pni, b) nie posiada wyraLnre

rn ydri"lon"go pnia -- podanie obwodu bezpoSrednio poniZei korony drzewa' WielkoS6

powierzchni, z kt6re; zostanie usuniqty I<rzew,miejsce, przyczynQ,termin zamierzonego usunipcia

drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunipcie wynika z celu- zwiqzanego z prowadzeniem

dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ aibo wykonaly przez projektanta posiadajQcego

odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania dziaNki lub terenu w przypadku

reilizaclrinweitycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie z ustaw4 z dniaT lipca 1994r. - Prawo

budowlane - okreslaj4ce usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomo6ci i obiekt6w

budowlanych istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt pianu nasadzen

zastgpczych, stanowi[rych kompensacjE przyrodniczqza usuwane drzewa lub krzewy lub projekt

przeiadten a drzewa lub kriewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqdL projektu

,agospodarowania nieruchomoSci. Decyzjq o Srodowisko\Mych uwarunkowaniach albo

poitanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w rcalizacji przedsigwzipcia w zakresie

Zddtiuly*unia na obr"u, Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na

crynno5ci podlegaj4cezakazomokreslonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 il0 oruz w art. 52 ust. 1 pkt

I,3,7,8,12,13,I 5 jezeli zostalo wydane.

W wyniku oglqdzin terenowych, przeprowadzonych przez pracownik6w Wydzialu

ochrony Sroiowisku i Rohri.t*a, stwierdzono w koronie wnioskowanego do usuniqcia drzewa

gniazdo lggowe ptak6w. W przypadku usuniEci a pov,rylszego drzewa doszloby do naruszenia
-zakazow 

obowi4zuj4cych w stosunku do chronionych gatunkow zwierzqt, dlatego teL Prczydent

Miasta Lodzi posianowieniem z dnia 11 kwietnia br. znak: DSS-OSR-I.6131.148.2017.MB

wezwa1wnioskodawcq do wystqpienia do Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiskaw I'odzi

o wydanie zezwolenia na odstEpstwa od zakazow obowi4zuj4cych w odniesieniu do gatunk6w

chronionych (mszczenia gniazd lpgowych). Od rozstrzygniEcia tego zagadnienia zalezalo

rozpatrzeme sprawy i wydanie decyzji dotycz4cej usuniqcia _przedmiotowego 
drzewa' Strona

doitarczyla postanowienie Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w tr'odzi

(wpN.640I.7.2Ol7.IWi) z dnta 10.05.2017r, w kt6rym zezwolono na zniszczenie gniazda

i siedliska bEd4cego miejscem rozrodu bqd4cego obszarem rozrodu i wychowu mlodych sierp6wki

Streptopelia- diciocto, w zwrqzku z planowanym usuniEciem 1 sztuki drzewa gatunku topoia

mieszaniec euroamerykat'rski wraz z gniazdem sierp6wki, rosnecego na terenie pasa drogowego

przy ul. Spadochron iarzy w Lodzi. Decyzja zostaNa wydana pod nastppuj 4cymi warunkami:

i.nezposi.ednio przed planowan4 wycink4 nalezy dokona6 oglEdzin drzewa pod katem

wystEpowania gatunk6w objqtych ochron4. W przypadku stwierdzenia w obrqbie zadrzewiema

gut rnt O* chronionych, wzglgdem kt6rych obowi4zuj4ce zakazy moglyby by6 naruszone' prace

zw iqzane z i e go wyc inkq nal eLy b ezw zglq dnie pr zerw ac .

2.Zezwoleiielest waane w terminie od L6 paidziernika20l7r. do korica grudnia 2017 roku.

Zobowrqzuje siE Wnioskodawcq do zlozema legionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska

w tr odzt informacji o wykorzystaniu niniejszego zezwolenia w terminie 14 dni od daty wycinki

drzewa, ale nie p62niej niL do 15 stycznia 2018 roku.

Maj4c. povnrylsze na uwadze, postanowieniem z dnta

znak: D S S -OSR-I.6 1 3 1 . 1 48- 1 .20 1 7.MB podj Eto zawieszone postgpowanie.
26.06.2017r.

Jednoczesnie maj4c na uwadze przeprowadzone oglpdziny fia gruncie udzielono

zezwolema na usunigcie 1 sztuki drzewa gatunku topola mieszaniec euroamerykafski
J
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o obwodzie pnia 253cm w;rmienionego w punkcie 1 sentencji
drzewo j est zamierai qce, kolidui g z liniq ener gety czn4 posiada
przy
ul. Spadochroniarzy i ul. Bruskiej, zlokalizowane
w koronie, nie rokuje szansy na dalszy prawidlowy
ruchu drogowego.

niniejszej decyzji. Przedmiotowe
ubyki - pgkniEte drzewo, roSnie

skrzyzowaniu
przy ciryu pieszo - jezdnym; posiada susz

t ozw 5j " stw ar za zagt ohente b ezpieczenstw a

przedlohonego wniosku, udzielono zezwolenia na
mieszaniec euroamerykariski, vrry szcze g6lnione go

Rozpoznaj4c sprawQ i oceniajqc zasadnoSi
usunigcie 1 sztuki drzewa gatunku topola
wpunkcie 1 sentencji decyzj|

osi oplaty za usuniqci e drzew lub krzew6w, kt6re
zezwolenia na usuniqcie drzew lub krzew6w.
4tki i tak nie nahcza siq oplat za usunipcie: 1)

y;:t:f ::z'::{,"'":,:n,2"liJ"ioi:!,Y;:Ji:;,
6w, jezeli usuniqcie jest zwiqzane z oclnowq

i pielqgnaciqdrzew rosnqcych na terenie nieruchomoici wpisanej do rijestru zabytk1w; 4) ctrzevilub lrrzew'w, ktle zagraiaiq bezpieczenstwu ludzi lub mieni ; irtniejqcych obiektach
b-udowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeri, o ktdrych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego,.
5) drzew lub lcrzew-dw, ktdre zagraiajcl bezpieczenstwu ruchu drogowigo lub kolejowego a"lbo
bezpieczeristwu zeglugi;6) drzew lub Avzewdw w nuiqzku z przebudo,"wq dl6g puolicznych tub linii
koleiowych|7) drzew' ktdrych obw6d pnia mierzony na wysokoici 130 

-cm 
nie przekracza;

a) 120 cm - w przypadku topoli, wierz,b, kasztanowca nuyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego' robinii akacjowej oraz platanu klonolistnngo, b) 8d cm - * prrypodku pozostalych
gatunk6w drzew - w celu przywrdcenia gruntfw nieuiytkowanych do uzytiowania roiniczego lthdo innego uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenLt, olveilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabuiowy i zagospodarowania
terenu; 8) hrzewu lub krzewdw rosnqcych w skupisku, polcrywajqcych"grunt do 50m2, v, celtt
przyvvr^cenia grunt6w nieuzytkowanych do u2ytkowania rolniczigo" lub ho innego uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem terenu, olveilonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudawy i zagospodarowania terenu; 9) &,zew tub

biegami pielggna kni; 10)
obumarly lub nie Znych od
ci;11) topoli o I30 crn

wynoszqcym powy2ej 100 cm' nienaleiqcych do gatunkdw rodzimych, jezeli zostanq zastqpione
w najblizszym sezonie wegetacyinym drz,ewami iinych gatunkdw,:12) irzew lub krziw6w, jezeli
usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb6w objqtych ochronq gatunkowq lub
ochrony siedlisk przyrodniczych;l3) drzew lub lcrzewdi i grobti itiwdw rybnych; 14) fi2ew lub

acjq i utrzymaniem koryt ci
sluLqcych ksztaltow aniu zas o

m do wykonania i utrzymania ech urzqdzefi;
on6w lub placdw twiczeit, sluzqcych obronnoici
ust. I, je2eli wydanie zezwolenia na usuniqcie
dzenia tego drzewa lub krzeluu albo wykonania
one drzewo lub lcrze-w nie zachowaly zywotnolci
go w tym zez.uoleniu na ich przesadzenie lutb

wykonanie nasadzen zastqpczych, lub przed z p
posiadacza nieruchomoici, organ wlafciwy na
krzewu naklada ponownie w drodze decyzji ob dzefi
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art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje sip odpowiednio.3. w przypadku niewykonania

nasaclzen zastqpczych, o kt6rych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usuniqcie drzewa lub

z zatstnieniem, dw6ch
na dalszY PrawidlowY

efstwa ruchu drogowego. Wobec powyZszego

zezwoleniana usunigc ie drzewaudzielono bez pobrania oplaly z tego tytulu, zgodnie z att' 86 ust',

1 pkt 5 i 10 ustawy i lniu 16 kwietnia 2004 r. alicza

siq optat za usuniqcie: pkt 5) drzew lub ruchu

diogiwrgo lub koliiowego atbo bezpieczeri h6re

obi*orty tub nie 
" 
rokijq szans na przeiycie, z przyczyn niezale2nych od posiadaczq

nieruchomoici. "

JednoczeSnie, maj4c na uwadze potrzebq odnawiania zasob6w skladnikow przyrody,

w mySl art. 83c ust. 3 i u.t. S:a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt"' ,,art' 83 c ust' 3' Wydanib

zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu mo1e byt uzaleznione od olcreflenia przez organ

nasadzen zastqpczyci lub przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu. Art' 83d ust. 2. W przypadku

uzaleLnienia iydania zezwolenia na usunipcie drzewa lub lcrzewu od wykonania nasadzeli

zastqpczych, zezwolenie to olcreila dodatkowo; 1) mieisce nasadzen; 2) liczbq drzew lub wielko!'t

powierrchni krzew\w nia drzewa na wysokoici 100 cm lub minimalny wiek
-krzew6yt; 

4) gatunek krzew nasadzefi; 6) termih

zloLenia infoimacji o zezwo zostalo uzaleZnione

od spelnienia war ]nkcie erminie okreslonym

w poapunt<cie b) w ekosYstemie

miasta. W interesi lepszej jakoSqi

oraz zostal objEty pracami pielEgnacyjnymi gwa

Bior4c powyzsze pod uwagq orzeczonojak w sentencji'

Pouczenie:

1. W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie ff 1 sentencji, wobec kt6rego

przewtdziano zast4pienie go innym drze

drzewo nie zachowa Zywotno6ci po 3 lat

ppkt 2 sentencji lub przed uplywem tego

nieruchomoSci, naloZony zostanie ponow

nasadzenia zastqpczego. W przypadku n
z zezwoleniem, bqJ4 mialy zaitosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym

w administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop'

2. UsuniEcie drzewapoza terminem okreslonym w pkt 3 ppkt 1 sentencji potraktowane zostanie

jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop' polegajqcy na

usuniqciu drzewa bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstaw-q. do wymierzenia

administracyjnej kary pieniEznej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usunigcie drzewa'

3. Niniejsza decyzjawygasa * ptrypudku nieusuniEcia drzewa w terminie okreSlonym w pkt 3

ppkt 1 jej sentencji.
4. Zobowiqzanie Strony w punkcie 4 sentencji

Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie
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decyzjr do powiadomienia Wydzialu Ochrony

Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta tr-odzi
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5.

6.

o dokonaniu nowego nasadzeniamana celu umoZliwienie stwierdzenia,2e Strona wypelnila'i.

ie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialnoSci
niczen wynikaj4cych z przepis6w og6lnych,
zqt, w szczegolnofici zakazu niszczenia sniazd
q oraz humanitamego traktowania ziierz4

odwolanie do Samorzqdowego Kolegium
rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta N,odzi,
iasta tr odzi, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania.

Zalaczniki:

Mapa z lokalizacj q dr zewa do usuniecia.
Informacja dodatkowa w zakresie o.hrooy przyrody i zwierzqt.

Zar zqd Zieleni M iej skiej
94-303 N,6d2, ul. Konstantynowska g/l 0

2.Pani Krystyna Sqczek
94-223 N,odL,ul. Bruska 44 m. 1

3. Pan Wojciech Sgczek
94-223N,6di,uL. Bruska 44m. I

4. ala
Do wiadomoSci:

Zarzqd Dr6g i Transportu
90-447 N,odi, ul. piotrkowska 

I 73
Zwolliorruono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowei (ednority tekst: Dz IJ. 22016 r., poz. rg27).
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