
PREZYDENT MIAST A LODZI

znak: DSS-OSR-I.6131 .523.2017.MD L6dz,dnia 18.10.20t7 r.

DECYZJA z.zt1013t17

Dzialaiqc na podstawie arl. 104 ustawy z dnla 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 935) w zwrqzku z art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1,2a, 4
t6,art.83cust. I,3i4,art.83dust. 1i2,arl.86ust. 1pkt4i5ustawyzdnia16kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260 z 2017, poz. 60, r32,
1074) po rozpatrzenru wniosku Zarzqdu Zieleni Miejskiej z siedzibq ptzy ulicy
Konstantynowskiej 8i10

l. Zezwoli0 Zarz4dowi Zieleni Miejskiej z $iedzlbqprzy ulicy Konstantynowskiej 8/10 na
usunigcie 2 sztuk drzew, wymienionych W Tabeli m l, znajdujqcych siq w pasie drogi
gminnej ul. Waclawa w Lodzi (dzialka ewidencyjna nr 4413 w obrqbie W-28), bez
pobrania oplaty ztego tytulu.

Tabela nr 1. Wa nr drzew do usuni

L.p. Gatunek

1 Klon zwyczajny 139

Drzewo zamrera w okolo 20Yo, czES(,

drzewa pochylona w stronp ci4gu
jezdnego, posiada wypiptrzony system

korzeniowy. W chwili obecnej
stw ar za zagr o?ente b ezp i e c z eri stwa

ludzi r ruchu dro gowe go.

2 Klon zwyczajny 135

Drzewo zamreraw okolo 20o/o,

posiada pr6chniejqce ubytki oraz
pEknipcie na pniu. W chwili obecnej

drzewo stw at za zagr <> Zente
b ezpieczehstwa ruchu dro gowe go.

Usytuowanre drzew objgtych zezwolenid,m okreslone zostalo w zalqczniku nr 1 do
de cy zj i, stanowi 4cym rysunek z nanie s ion dllokahzacj q dr zew do usuni E cia.

2, Uzaleini(, wydanie zezwolenia na usunlgcie drzew wymienionych w punkcie 1 od
zastqpienia ich nowymi sadzonkamt drzew w iloSci 2 sztuk iak w Tabeli nr 2.
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a nr z. nasadzefi za

L.p. Gafunek Ilo56 (szt.)

Parametry nasadzeh
(obwrid pnia

w cm, na w1'sokoSci
100 cm)

1 Klon zwyc zajny,,Columnare" 2 6-8 cm

T bela w kaz

Nowi: nasadzenia naleLy wykona6 na dzialce ewidencyjnej o numerze 4413
w obrqbie W-28. Planowane miejsce nasadzeri nie moLe kolidowad z istniej4c4
i planowanq infrastruktur4 techniczn4.

3. Ustalid kofcowe i nieprzekraczalne terminy realizacji zezwolenia'.
a) termin usuniEcia drzew wymienionych w punkcie 1 do 30 wrze5nia20lS r.;
b) termin wprowadzenia nasadzef, zastgpczych (posadzenie nowych drzew), o kt6rych

mowa w punkcie 2 sentencji - do 30 listopada 2018r.,
Zmiana terminu usuniEcia drzew mo2e nast4pic jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezwoleniu zmieniaj4cym, pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem o zmianq przed
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4.Zobowi4za(. Zarzqd Zieleni Miejskiej z siedzibqsiq przy ulicy Konstantynowskiej 8/10
do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departanencie Spraw
Spolecznych Urzqdu Miasta tr odzi o wykonaniu nasadzen zastppczych, o kt6rych mowa
w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty ich wykonania. Do powiadomienia nale?y
dolqc zy 6 map Q z lokalizacj4 p o s adz onyc h zami enne go drzew.

Uzasadnienie

Do Wydz:ialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej z siedzrbqprzy ulicy Konstantynowskiej
8/10 w spra'wie wydania zezwolenia na usunigcie 2 sztuk drzew, znajduj4cych sig w pasie
drogi gmimej ulicy Waclawa w tr odzi (dzialka ewidencyjna nr 4413 w oblEbie W-28).
W uzasadnieniu wniosku podano, iZ ww. drzewa sqzamieraj4ce.

Podslawg materialnoprawnq rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowiq przepisy
zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W ar1. 83 ust. 1 uoop. zawartajest zasada.
ze usuniqcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moZe nast4pii po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzeh, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny ( Dz. U. z20I4r. poz. l2l, zpoLn. zm.) - jeaeli drzewo, b4dZ hrzew
zagraZajqtynurzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lr-rb

krzewu zterenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta w formie decyzji administracyjnej, a w ptzypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator
zabytkow.

Zgodnre z art.83a ust. 2a i 4 uoop. cyt.: ,,Zezwolenie na usuniqcie drzeu,a u'pus'ie
drogowym drogi publicznej, z wylqczeniem obcych gatunk|ut topoli, ytydctje s'iQ po
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uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem oc lrodowiska a organ wlaiciwy do wydania
zenrtolenia niezwlocznie przekazuje do uzg nia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy,

zewlt. "vt tym dokuntentaci q foto gr aficznq drzew a lub

W artykule 83b ust, 1 uoop. za obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
6re powinno zawierac: imip, nazwisko, adres,
o posiadanym tytule prawnym wladania

zezwol.enta na usunigcie drzew lub krzew6w.
lub siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczeni

korony drzewa. WielkoSi powierzchni, z k j zostanie usuniqty krzew, miejsce, przyczyne,
termin zamrerzorTego usuniEcia drzewa lub rzewu oraz wskazanre czy usuniqcie wynika

i gospodarczej. Rysunek, mapq anbo wykonanyz celu zwiqzanego zprowadzeniem dzialalnoS
przez projektanta posiadaj4cego od lednie uprawnienia budowlane projekt
zagospodarowania dzialkt lub terenu w przy kt reahzacji inwestycji, dla kt6rej jest on

1994r. - Prawo budowlane - okreslaj4cewymagany zgodnie z ustaw4 z dnia 7 li
nsytuowanre drzewa w odniesieniu do ic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych
istniej4cych lub projektowanych na tej ni moSci. Projekt planu nasadzen zastppczych,
stanowi4cych kompensacj p przyrodniczq usuwane drzewa lub krzewy lub projekt

y w formie rysunku, mapy bqdz projektu
o Srodowiskowych uwarunkorvaniach albo

ptzesadzenia drzewa lub krzewu, wy
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjg
postanowlenre w sprawle uzgodmenta w nk6w reahzacji przedsiqwzipcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwo enie w stosunku do eatunk6w chronionvch na
czynno Sci podle gaj 4c e zakazom okreSlonym
\ pkt 1,3,7,8,12,73,15 je2eh zostalo wydane.

aft. 51 ust. 1 pkt 1-4 r I0 oraz w art. 52 ust.

Po zapoznaniu siE ze zlohonqdokumen j4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedloionym wniosk wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
Wznaczono oglEdziny w terenie celem rowadzenia czynnoSci urzpdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglqdzin ustalono stan czny, okreSlono cechy usuwzLnych drzew -
ich wartoSc przyrodniczq, w tym rozmiar , funkcjg jak4 pelni4 w ekosystemie, wartoSi
kulturow4 walory krajobrazowe i lokalizacjq.

nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadan
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodE w
nazwe gatunku drzewa lub krzewu, obw6d
a w przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo
pni, b) nie posiada wyra2nie wydzielonego

m prawie wlasnoSci urzqdzen, o kt6rych mowa
rSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana,

ta drzewa mierzony na wysok.oSci 130 cm,
a) posiada kilka pni - obw6d kaldego z tych
nia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej

. 1 - klon zv'ryczajny o obwodzie pnia 139 cm
okolo 20Yo, czE56 drzewa pochylona w stronE

tem korzeniovrry. Drzewo o nr inw. 2 - klon

wniosku, udzielorro zezwolenia
sentencji decyzji.

a i Rolnictwa

W terenie stwierdzono 2e drzewo o nr in
(we wniosku wpisany jako 135 cm) zamieru
ci4gu .jezdnego oraz posiada wypigtrzony s

zwyczajny o obwodzie pnia 135 cm (we wni u wpisano 140 cm) zamiera w okolo 20%o,
pniu. Wnioskowane do usuniEcra drzewaposiada pr6chniej4ce ubytki oraz pqkniEcie

w chwili obecnej stwaruajq zagrolenie istwa ludzi i ruchu drogowego. Na t4
okoliczno S c spovqdzono protok6l o glEdzin.

Rozpoznajqc sprawQ i oceniaj4c zasadnoSi przedlo2onego
na usunigcie 2 sztuk drzew, v,ryszczegolnion

Zasadq jest ze posiadacz nieruchomoSci

w punkcie 1

nosi oplaty za usuniqcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do anra zezwolenia na usunigcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek treS6 art. 86 ust. 1 zaklada wyjatki i tak nie nalicza siE oplat za
usunlQcle :

,drzet4, lub krzew6w, na kt1rych us iqcie nie jest wymagane zezwolenie,.
2) drzew lub krzewdw, na ktdrych usuniqc
niezwiqzane z prowadzeniem dzialalnoici

osoba fizyczna uzyskala zezwolenie na cele
czej; 3) drzew lub lcrzew6w, ieieli

usuniqcie jest zwiqzane z odnowq i pielq q drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici
wpisanej do rejestru zabytkfw; 4) drzew lub ewdw, kt6re zagra2ajq bezpieczeristwu ludzi
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lub mienia w istnieiqcych obiektach budowl, h lub funkcjonowaniu urzqdzeri, o kt1rych
mowa w art. 49 $ I Kodeksu cy+vilne
bezpieczefistwu ruchu drogowego lub

:5) drzew lub lvzew6w, kt6re zagrazajq
kolejowego albo bezpieczeristwtt zeglugi,

6) drzew lub krzew6w w zwiq".ku z prze q dr6g publicznych lub linii kolejowych;

klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz
pozostalych gatunk1w drzew w celu

anu klonolistnego, b) 50 cm w pr4tpadkn
enia grunt6w nieu2ylkowanlt6fu do

utytkowania rolniczego lub do innego nia zgodnego z przeznaczeniem terenu.,
okreilonym w miejscowym planie zagoq nia przestrzennego lub decyzji o v,arunknch
zabudowy i zagospodarowania terenu; 8) krz
przywrdcenia gruntfw nieuzytkowanych
uiytkowania zgodnego z przeznaczeniem

, ktdrych wiek nie przekracza 25 lat, w celu
uzytkowania rolniczego lub do innego

zagospodarowania przestrzennego lub de
terenu;9) dyzew lub lrrzewdw w zwiqzku z

terenu, okreilonym w miejscowym planie
i o warunkach zabudowy i zagospodarowania
iegami pielqgnacyjnymi drzet'v lub kt,zewdw na

terenach zieleni;10) drzew lub krzew6w, ktd
z przyczyn niezaleZnych od posiadacza nieru
na wysokoici 130 cm wynoszqcym powyzej

obumarly lub nie roh,jq szansy na przezycie,
moici;l l) topoli o obwodzie pnia mierzonynt
cm, nienaleZqcych do gatunk1y, rodzintych,

jezeli zostanq zastqpione w najbli2szym s ie wegetacyjnym drzewami innych gatunk6vt;
12) drzew lub krzewow, je2eli usuniqcie w, z potrzeb ochrony roilin, nttieyzqt i grzyb6w
objqtych ochronq gatunkowq lub ochrony s
z grobli statv6w rybnych; 14) drzew lub krze

edlisk przyrodniczych,13) drzew lub krzew6v,

, jeieli usuniqcie jest mtiqzane z regulacjcl
i utrzymaniem koryt ciekdw naturalnych, w, iem i utrzymaniem urzqdzeit u,odnych

7) drzew, kt1rych obw6d pnia mierz
a) 75 cm - w przypadku topoli, wierzb,

slu2qcych ksztaltowaniu zasobdw wodnych
niezbqdnym do wykonania i utrzymania tyc
z terenu poligon6w lub placow
2. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. l,

drzewa lub lvzewu naklada ponownie w
zastqpczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz

na wysokolci 130 cm nie przeh'acza:
ctnowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,

e decyzji obowiqzek wykonania nasadzeit
83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3.

i Rolnictwa

az ochronie przeciwpowodziowej y, zakresie
urzqdzeri; I 5) drzew lub lo'zev,6yt, ttstnt,anych
icze{t, slu2qcych obronnoici pafisfwa.

lub h'zewu zostalo uzaleznione od przes
eieli wydanie zezwolenia na usuniqcie drzeu,a
nia tego drzewa lub la'zewu albo wykonanicr

nasadzeri zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowaly
zywotnoSci po 3 latach od dnia uplyuu t inu wskazanego w tym zezwoleniu na ich

h, lub przed uplywem tego okresu, z przyczynprzesadzenie lub wykonanie nasadzen zastqpc
zaleZnych od posiadacza nieruchomoici, or wlalciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie

W przypadku niewykonania nasadzen zast :ych, o ktorych mowa w ust. 2, zgodnie
z zezwoleniem na usuniqcie drzewa lub
egzekucyj nym w administraci i " .

, stosuje siq przepisy o postgpowaniu

W przedmiotowej sprawie mamy do cz renra z rnyjqtkiem zwiqzanym z zaistnieniem
dw6ch przeslanek, tj. po pierwsze drzewa wskazane do usuniqcia stanowiq zagrohenie
bezpreczehstwa ludzi i mienia, po drugie jqbezpieczef stwu ruchu dro gowego. Wobec
powyZszego zezwolenra na usuniEcie drzew udzielono bez pobrania oplaty z tego tytutru,
zgodnie z art. 85ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dn
,, l. Nie nalicza siq oplat za usuniqcie: pkt 4)

16 kwietnia 2004 r. o ochronie orzvrodv cvt.:
w, kt6re zagra2ajq bezpieczenstu,u ladzi lub

mienia w ist,niejqcych obiektach budowlanyc
w art. 49 S I Kodeksu c1+vilnego oraz

lub funkcjonowaniu urzqdzeri, o ktorych mo14)ct

t 5) drzew lub krzewdw, ktdre zagraZajcl
bezpieczenstwu ruchu drogowego lub kolei albo bezpieczehshuu 2eglugi "

JednoczeSnie, majqc na uwadze pot odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody,
zgodnie z cleklaracj4 Strony, w mySl art.

,,Wydanie ze:zwolenia na usuniqcie drzewa I
3c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody cy.t.:

b krzewu mo2e byt uzale2nione od oh,eSlenicr
przez orgctn nasadzefi zastqpczych lub prze nia tego drzewa lub krzewu" oraz art. 83d
ust. 2 ustawy o ochronie przyrody cyt:. "W rypadku uzale2nienia wydania zent,olenia na
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usuniecie drzeyta lub krzewu od w nasadzefi zastQpczych, zezwolenie to okreila
dodatkouto: 1) miejsce nasadze{t; 2) liczbq
ntinintalny obw6d pnia drzewa na wysokoici

lub wielkoit powierzchni lvzew6w; 3)
cm lub minimalny wiek h.zewdw; 4) gatunek

lub odmianq drzew lub krzewdw; 5) te in wykonania nasadzen; 6) termin zlozenia
inJormacji s ytykonaniu nasadzeil", zezwol
spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkc

ie na ich usunigcie zostalo uzaleZnione od
2 sentencji decyzji, w terminie okreSlonym

w podpunkcie 2) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie
Miasta. W interesie Strony Ie2y, by zakupi y matenaN nasadzeniowym byl jak najlepszej
jakoSci oraz zostal objqty pracami pielqgnacyj ymi gwarantuj 4cymi utrzymanie wegetacj i.

Zgodnie z art.83a ust. 6 cyt: ,,Niewyra2 e stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku
przeprow adzenia postqpow ania wyj ainiaj
zezwolenia, o kt6rym mowa w ust. 2a i 3,

go - 60 dni, od dnia otrzymania projektu
z organ, do kt1rego zwr1cono siq o zajpcie

s'lanoyviska, atznaje siq za uzgodnienie zezwole m.
W dniu oglqdzin terenowych przepro

wnioskowanych do usunigcia nie stwierdzono
ych przez organ w obrqbie drzew

obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust,
I ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r. o
zezu,olenia na usuniqcie drzewa lub krze
v, zakresie wystqpowania w ich obrqbie gatun

Bior4c powy2sze pod uwagp, orzeczono jak

przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydania
przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin

w chronionych"

sentencji.

Pou

1. W odniesieniu do drzew wvmieni w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rych
przewrdziano zast4pienie ich nowymi ami w punkcie 2 sentencjr zezwolenia,
a posadzone drzewa nie zachowajq Z noSci po 3 latach od dnia uplywu terminu
wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencj
zaleZny ch od posiadacza nieruchomoSci,

lub przed uplywem tego terminv, z ptzyazyn
o2ony zostanie ponownie w drodze decyzji

obowi4zek wykonania nasadzeh ych. W przypadku niewykonania nasadzen
mraLy zastosowanie przepisy o postqpowaniuzastQpczych zgodnie z zezwoleniem,

egzekucyjnym w administracji. Podstawa a 86ust.2i3uoop.
w punkcie 3 ppkt2 UsuniEcie drzew poza terminem okreslo a sentencji potraktowane

88 ust. 1 pkt 1 uoop,
stanowi4cy podstawg do

dwukrotnej oplaty za

zostanie jako delikt administracyjny, o t6rym mowa w aft.
polegaj4cy na usuniqciu drzew bez wy nego zezwolenla,
'*ymierzenia administracyjnej kary pie rqZnej w wysokoSci
usunipcie drzew.

3. Niniejsza decyzja wygasa w przypadku
3 ppkt ajej sentencji.

drzew w terminie okreslonvm w nkt

Zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencj
Srodowiska i Rolnictwa w Deoaftamenc
o dokonaniu nowego nasadzenia ma
wypelnila warunek okreSlony w punkcie 2 tencji decyzjr.

5. Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew nie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialnoSci
karnej za nreprzestrzeganie zakazow t o niczen wynikaj4cych z przepis6w og6lnych,
dotyczqcych ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnoSci zaka:,zu niszczema
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4. decyli do powiadomienia Wydzialu Ochrony
e Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta tr odzi
celu umozliwienie stwierdzen:ra. Le strona
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gniazd i schroniefr zwierzqt objEtych oc
zwrerzqt dzikich.

prawne oraz humanitarnego traktowania

6. Od niniejszej decyzji przysluguje s m odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w tr-odzi, wniesione za
Srodowiska i Rolnictwa w Departame

rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
ie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta \,odzi,

dzialaj4cego z upowa2nienia Prezyden
otrzymania.

Miasta N,odzi, w terminie 14 dni od daty jej

I.odzl

Mibli La
DZTDYlirt

Zalacznikil.
1 . Mapa z pr zybli2on4lokalizacj q drzew do usuni gcia z nasadzeniami zamiennymi.

l.u.,

eleniMiejskiejwtr odzi
6d2, ul. Konstantynowska 8/1 0

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listonada 2006 r. o oolacie
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| (Dz.U . z 2006 r. Nr 225 , poz.

Spolecznych
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