
PREZYDENT MIAST A \'ODZI
znak: DSS-bsn-t.ot 31 .397 .2ol7.AKo L6d2. dnia 16.06.2017 r.

DECY ZJ A NR ZZ 1686IT7 "

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

adminisiracyjnego (Dz. U. 20:16 poz.23 z poLn, zmianami) w zwiqzku z art. 83 ust' 1, art. 83a

ust. 1, art. 8jc ust. 1,'3 i4,art. 8Jdust. 1 i 2,arl-.86 ust. 1 pkt4 i 5 ustawy zdnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 t., poz. 2134) - po rozpatrzeniu wniosku

Zarzqdu Zieleni trztieist<ie.j w N,odzi zls przy ul. Konstantynowskiej 8/10 (pismo znak:

zzM.w zM.zr .50r. 1 8 6. 20 1 7.BW).

orzeka:

1. Zerwoli(. Zarzqdowr Zieleni Miejskiej w \,odzi na usuniqcie 3 szt. drzew (w tym okazy

wielopniowe), rosn4cych w na terenie pasa drogowego ul. Strykowskiej przy

nieruchomoSci nr 133 w \-odzi (dziatki ewidencyjne nr 77136 i 77124 w obrEbie B-20)'

wyrnienionych w Tabeli nr 1, pn. Wykaz drzew do usuniEcia,bez pobrania oplaty z tego

tytulu.

Usytuowanie
stanowi4cym

drzew objEtych zezwoleniem okreslone zostalo w zalqczniku nr 1 do decyzji,

mape( z naniesion4lokalizacj4 drzew do usuniqcia.

2. IJzaleLni(. wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew wymienionych w pkt 1 od zast4pienia

ich sadzonkami innych drzew, w liczbie 3 szt., wymienionych w Tabeli nr 2"

UrzEd Miasta t-odzi
Departament Spraw SpolecznYch

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al Pilsudskiego 100,9?--326 L6d2

Ta az drzew

L.p. Gatunek
Obw6d pnia
na wysokoSci
130cm lcm]

Przyczynt

I
Robinia

akacjowa
t24

Drzewo ro6nie w odleglosci 1m od ogrodzenia nieruchomosci przy

ul. Strykowskiej 133, Pieri drzewa jest pochylony w stronq ci4gu

komunikacyjnego (ego statyka jest zabvzona)' W koronie widoczny
jest susz oraz jemiola Swiadcz4ca o ostabionych wlaSciwoSciach

rtechanicznych drzewa. W chwili obecnej drzewo stanowi

zagrolenie bezpieczenstwu ludzi, mienia oraz rucltu drogowego'

z
Robinia

akacjowa
139+1 43

Drzewo roSnie w odlegloSci 1rn od ogrodzenia nieruchomoSci przy

ul. Strykowskiej 133. Pieri drzewa rozwidla sig przy podstawie

(rozwidlenie V-ksztattne), pnie odchylaj4siq od siebie(ich statyka

jest zaburzona). W miejscu rozwidlenia widoczne s4 mokre zacieki,

kt6re swiadcz4 o oslabionych wtasciwosciach mechanicznych drzewa

(szczeg6lnie w tyn miejscach). Istnieje zagrolente, Ze pnie dlzewa

rnog4 siE rozlamat i spowodow ac zagrolenie dla osob i rnienia.
po stronie przeciwnej do nachylenia pni widoczne jest wyniesienie

gruntu. W koronie widoczny jest susz oraz jemiola. W chwili obecnej

drzewo stanowi zagrohente bezpieczenstwu ludzi i mienia.

3
Robinia
akacjowa

r41+129

Drzewo roSnie w odlegloSci l,2m od ogrodzenia nieruchomoSci przy

ul. Strykowskiej 133. Pieri drzewa rozwidla siq przy podstawie

(rozwidlenie V-ksztattne), pnie odchylajq siq od siebie. W miejscu

rozwidlenia widoczne s4 Slady pr6chnienia oraz mokre zacieki, kt6re

6wiadcz4 o ostabionych wlaSciwoSci ach mechani cznych dr zew a

(szczeg6lnie w tym miejscach). Istnieje zagro\enie,2e pnie drzewa

nrog4 siq rozlamac i spowodow ac zagrolenie dla os6b i mienia.

W koronie widoczny jest susz oraz jemiota. W chwili obecnej drzewo

stanowi zasrolenie bezpieczenstwu ludzi i mienia.



Tabela kaz nasadzeri

Nowe nasadzenia nalezy wykonad na terenie pasa drogowego ul. Strykowskiej (dziatka
ewidencyjna m 7ll24 w obrqbie B-20) lub terenach bEdacych w zasobaci ftfi"ri",
pozostaj4cych w administrowaniu Zarzqdu Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym
prawidlowy rozw6j nowych sadzonek. Planowane miejsca nasadzJri nie mog4
kolidowad z istniej4c4 i planowanq infrastruktur4 technicznq.

3. Ustalid nastEpui4ce, kofi.cowe terminy reahzacji zezwolema..
1) usuniqcie drzew wymienionych w punkcie m 1 sentencji moze nast4pii

w terminie do korica grudnia 20lg r.;
2) wprowadzenie nasadzen zastEpczych, o ktorych mowa w pirnkcie nr 2 sentencji

powinno nast4pii w terminie do korica grudnia 20lg r.:

z celu zwr4zanego z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, 
^uou 

albo wykonany

Urzqd Miasta t_odzi
Departament Spraw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al Pilsudskiego 100,92-326 t 6d2

4. Zobowi4za(. Zarzqd Zreleni Miejskiej w tr odzi do poinformowania wydaj4cego
zezwolenie o wykonaniu nasadzen zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie Z r."t.tr.ii
w terminie do 14 dni od daty ich wykonania' 

IJzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Depaftamencie Spraw SpolecznychUML wplynql wniosek Zarzqdt Zieleni Miejskiej znajduj4cego siq przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 w sprawie wydania zezwoleniana usunigcil : szt"r. drzew rosnqcych
na terenie pasa drogowego ul. Strykowskiej ptzy nieruchomoSci ff 133 w Lodzi.
W uzasadnieniu wniosku podano, i2 drzewa sq pochylone, posiadaj4 pr6chniej4ce ubytki oraz
zamierajar. Do wniosku Strona dolqczylamapQ zrokarizaci4drzew do usuniqcia,

PodstawE materialnoprawnQ rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawartew tozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jesizasad,i,
ze usuniEcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moze nast4pii po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za )godq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy i aniu23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny ( Dz. U. z20r4r. poz. r2r, zpohn. r^.1- i"z"ii drzewo, bqdLkrzew
zagtaLajqtym urzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomosci wydaje w pierwszej initancji prezydent
miasta w formie decyzji administracyjnej, aw przypadku gdy rzewa lub
krzewu z terenu nieruchomo$ci wpisanej do rejestru ,ubq,tk nserwator
zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usuniEcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno ,u*r"ru"iimiE, nazwisko, adres,lub siedzibE wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieiuchomosci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqd)eh,o kt6rych mowaw art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodE wtr
nazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d
a w przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo:
pni, b) nie posiada wyru2me wydzielonego
korony drzewa. WielkoSi powierzchni, zktor

:":TT_:iT_r:]1"_l%" 
usuniqcia dtr?y? lub kizewu oraz wskazanie czy usuniscie wynika

nr /- h

L.p. Gatunek IloSd nasadzeri
szt.

Parametry nasadzef : Obw6d pnia /w cm/
na wysokoSci 100 cm

I
Grusza drobnoowocowa

,, Chanticleer " 3 szL. l4cm



przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt

iugorpodutowania dzialki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on

wymagany zgodnie z ustaw4 z dnia 7 hpca I994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce

usl.tuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiektow budowlanych

istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzef zastqpczych,

stanowi4cych kompensacjq przyrodnrczq za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt

przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqd2 projektu

iagospodarowania nieruchomo6ci. Decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowaniach dLlbo

postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacii przedsiEwzigcia w zakresie

oddriuly*utria na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na

czynno6ci podlegajqce zakazom okreslonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust' i
pkt 1,3,7,8,12,73,I5 jezeli zostalo wydane.

Po zapoznaniu siq ze zloaonqdokumentacje w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono

brak6w formalnych w przedlozonym wniosku, wobec azego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa

9qznaczono oglqdziny w terenie celem przeprowadzema czynnoSci urzgdowych, W trakcie

trwaj4cych na gruncie oglqdzin ustalono stan faktyczny, okreslono cechy usuwanych drzew -

ich warto66 przyrodnic zq, w tym rozmiar drzew, funkcj E j ak4 pelni4 w ekosystemie, wartoS6

kulturow4 walory krajobrazowe i lokalizacjq. W terenie stwierdzono 2e drzewa rosnq

w odlegloSci 1m-1,2m od ogrodzenia nieruchomoSci przy :ul. Strykowskiej 133, na ich pniach

widoczne s4 pr6chniej4ce ubytki. Pnie drzew odchylaj4 siq od siebie (ich statyka jest

zaburzona) a w koronach widoczny jest susz oraz jemiola. W chwili obecnej drzewa stanowi4

zagroaente bezpieczeistwu ludzi, mienia oraz ruchu drogowego . Drzewa w obecnym stanie

posiadaj4 niewielk4 wartoSi kulturow4 przyrodniczq oraz krajobrazow4. Na t4 okolicznoSi

sporz4dzono protok6l oglqdzin.
Rozpoznaj4c sprawQ i oceniaj4c zasadnoSi przedloilonego wniosku, udzielono zezwolenia

na usuniEcie 3 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, v,nJszczeg6lnionych w punkcie I
sentencji decyzjr.

Zasad4 jest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi opiaty za usuniqcie drzew lub krzew6w,

kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub

krzew6w. Jakkolwiek tresi art. 86 ust. I uoop zaldada wyjqtki i tak nie nahcza siq oplat za

usuniqcie :'1) drzew lub krzew6w, na ktdrych usuniqcie nie jest wymagone zezwolenie;

2) uchylony; 3) drzew lub lvzewdw, jezeli usuniqcie jest nuiqzane z odnowq i pielqgnacjq

drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk6w; 4) drzew lub

krzew6w, kt6re zagra2ajq bezpieczensfivu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach

budowlanych lub funkcjonoutaniu urzqdzen, o kt6rych mowa w art, 49 S I Kodelrsu

cyutilnego; 5) drzew lub krzew6w, kt6re zagra2ajq bezpieczenstwu ruchu drogowego lub

kolejowego albo bezSiieczerisfwu Zeglugi; 6) drzew lub krzew|w w zwiqzku z przebudowq dr6g

publicznych tub linii kolejowych; 7) drzew, ktorych obw6d pnia mierzony na wysokolci 130

cm nie przekracza. a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nvyczajnego, klonu

jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm

w przypadku pozostalych gatunk6w drzew - w celu przywr6cenia grunt|w nieuZytkowanych

do u2ytkowania rolniczego lub do innego uiytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu,

okreilonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania teren,u; 8) lcrzewu lub krzew6w rosnqcych w skupiskach,

polcry,vajqcych grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywr6cenia gruntow nieuiytkowanych

do uzytkowania innego ni| rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenlt., olo eilonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunka.ch zabudowy

i zagospodarowania terenl,t; 9) drzew lub kvzewow w nuiqzku z zabiegami pielqgnacyinymi
drzew lub krzew6w na terenach zieleni; 10) drzew lub lcrzew6w, ktdre obumarly lub nie

rokujq szansy na przeiycie, z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomoici; 1 1) topoli
o obwodzie pnia mierzonym na wysokoici 130 cm wynoszqcym powy1ej 100 cm,

Urzqd Miasta t-odzi
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nienale2qcych do gatunkdw rodzimych, je1eti zostanq zastqpione w najbli2szym sezonie
wegetacyjnym drzewami innych gatunkdw; 12) drzew lub krzew6w, je1eli usuniqcie wynika
z potrzeb ochrony roilin, zwierzc[ i grzyb|w objqtych ochronq gatunkowq lub ochrony
siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub krzew|w z grobli stawdw rybnych, 14) drzew lub
krzew6w, je2eli usuniqcie jest zwiqzane z regulacjq i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych,
wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzen wodnych sluzqcych lrsztaltowahiu zasob|w wodnych
oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych
urzqdzefi; 15) drzew lub krzew|w usuwanych z terenu poligon|w lub placdw twiczen,
slu2qcych obronnoici panstwa. 2. W przypadkach, o kt1rych mowa w ust.-1, je2eli wydanie
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu zostalo uzaleznione od przesadzenia tego drzewa
lub lcrzewu albo wykonania nasadzen zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub
krzew nie zachowaty Zywotnoici po 3 latach od dniq uplywu termiiu wskazahego w tym
zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie nasadzeri zastQpczych, lub przed rpty.n* tigo
olcresu, z przyczyn zaleznych od posiadacza nieruchomoici, organ .tosriry do wydaiia
zenuolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu 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 niewykonania nasadzen zastqtczych, o kt6rych mowa w ust. 2,
zgodnie z zezwoleniem na usuniqcie drzewa lub krzewu, stosuje siq przepisy o postqpowaniu
e gzekucyj nym w administr acj i " .

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyj4tkiem zwrqzanym z zaistnieniem,
dw6ch przeslanek po pierwsze, drzewa wskazane do usuniqcia stanowi4 zagro1eme
bezpreczenstwa os6b i mienia w istniej4cych obiektach budowlanych, po drugie iagrazajq
bezpreczehstwu ruchu drogowego. Wobec powyZszego zezwolenia na usuniqcie ww. drzew
udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, zgodnie z art. 86 ust. 1 pki 4 i 5 ustawy
zdnra 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyr.:,,art. 86 ust. L Nie nolirro sie oplat za
usuniqcie; pkt 4) drzew lub krzew6w, kt6re zagrazajq bezpieczensrwu ludzi lub mienia w
istnieiqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeri, o ktorych mowa w art, 49
$1 Kodeksu cywilnego; pkt 5) drzew lub lvzewdw, kt6re zagra2ajcl bezpieczensfwu ruchu
drogowego lub kolejowego albo bezpieczenstwu zeglugi. "

JednoczeSnie, maj4c na uwadze potrzebq odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody,
w mySl art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody cyt,: ,,Wydanie zenvolenia na usuniqcie
drzewa lub lcrzewu moze byt uzale2nione od okreilenia przez organ nasadzen zasiqpczych lub
przesadzenia tego drzewa lub krzewu" oraz art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie pizyrody
cyt.: "W przypadku uzaleznienia wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu od
wykonania nasadzen zastqpczych, zezwolenie to ol<reSla doclatkoyvo. l) miejsce nasadzen,. 2)
liczbq drzew lub wielkoit powierzchni krzew6w, 3) minimalny obw6d pnia drzewa na
wysokoici 100 cm lub minimalny wiek lcrzewdw; 4) gatunek lub odmianq driew lub krzew7w;
5) termin wykonania nasadzeri; 6) termin zlozenia informacji o wykonaniu nasadzeri",
zezwo\eme na ich usuniqcie zostalo uzaleZnione od spelnienia warunk6w, okreSlonych
w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie okreSlonym w podpunkcie 2) w punkcie 3 jej
sentencji, w celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie Miasta. W interesie Strony tezy,
by zakupiony material nasadzeniowy byl jak najlepszej jakoSci oraz zostal objqty piacami
pi elq gnacyj nymi gwarantuj Ecymi utrzymani e we getacj i.

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrEbie drzew
wnioskowanych do usuniEcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (arl. g3c ust.
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlai'ciwy do wydania
zezwolenia na usuniqcie drzewa tub lcrzewu przed jego wydiniem dokonuje oglqdzin
w zakresie wystQpowania w ich obrqbie gatunk6w chronionych',.

Biorqc powyZsze pod uwagp ) orzeczonojak w sentencji.
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Przed, przystqpieniem do usuniqcia drzew objqtych niniejszym zezwoleniem, prosimy

o zapoznanie siq z informacj4 dodatkow4w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwterzql,

zawartqw zalqcznikunr 2 do decyzjt.

Pouczenie:
1. W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rych przewidziano

zast4pienie ich nowymi drzewami w punkcie 2 sentencji zezwolenia, a posadzone drzewa nie

zachowajq zywotno$ci po 3 latach od dnia uplywu terminu wslcazanego w punkcie

3 ppkt. 2 sentencji lub przed uptywem tego termintr, z przyczyn zaleznych od posiadacza

nieruchomo$ci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzefr

zastEpczych. W przypadku niewykonania nasadzert zastqpczych zgodnie z zezwoleniem, bqdQ

miaty zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawa art. 86 ust'

2 i 3 uoop.
2. Usuniqcie drzew poza terminem okreslonym w punkcie 3 ppkt a sentencji potraktowane zostauie

jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy na usunigciu

drzew bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawp do wymierzenia administracyjnej kary

pieniqznej w wysoko$ci dwukrotnej oplaty za usuniEcie drzew.

3. i.tinie.lsza-decyzjawygasa w przypadku nieusunipcia drzew w terminie okre6lonym w pkt 3 ppkt t
jej sentencji.

4. Zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony

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

o dokonaniu nowych nasadzef ma na celu umozliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzjl

5. Uzyskanie zezwolenia na usuniqcie drzew nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci katnej za

nieprzestrzeganie zakazSw i ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotyczQcych

ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnolci zakazu niszczenia gniazd i schronief

zwierzqt objqtych ochron4 prawnqoraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.

6, Od niniejszej decyzji prrysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w \,odzi, wniesione zL poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta N'odzl
dzialaj4cego z upowainienia Prerydenta Miasta N,odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrrymania.

Lodzi

\1
lir\ 'Ii)7IALU

Zalacznil<t:
1. Mapa zlokalizacjqdrzew do usuniqcia orazz lokalizacj4nasadzefi zamiennych.

2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierzqt.

Miejskiej
ul. Konstantynowska 8/1 0

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z d n ia 16 listopada 2006 r o oplacie skarbowej ( ednol ity tekst: Dz. U , z 2016 r., poz. 1827)

Urz4d Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al Pilsudskiego 100, 92-326 i-6dz
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