
PREZYDENT MIAST A N.ODZT

Znak: DS S-OSR-I.6 1 3 1 .l 54-2.2017 .EG N,6d2, dnia 30.08.2017 r.

DF'CY ZJ A ZZI827 I17 {",,

Dzialajqc napodstawie art. I04 oraz art. 10 $ 2 ustawy zdniaT4 czerwca 1960r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 t. poz. 1257), w zwiqzku z afi. g3 ust. I, 2, 4,
art. 83a ust. l, art. 83c ust. 1, 3 i 4, art.83d ust. I i 2, art. g6 ust. 1 pkt 5 ustawy
zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody(D2.U.22016r.pou.2134,2249,2260,22017
r. poz. 60, I32, 1074), po rozpatrzeniu wniosku zlolonego przez ZarzEdu Zieleni Miejskiej w
\'odzi z siedzibqprzy ul. Konstantlmowskiej 8/10 (znak: ZZM.WZM.ZT.5OI.16.2017.WS).

orzeka:

1. Zerwoli(, Zarzqdowi Zieleni Miejskiej w tr odzi na usunigcie 1 sztuki drzewa, rosn4cego
w tr'odzi na terenie pasa drogowego ul. Weselnej (dziatka ewidencyjna nr 71173
w obrgbie W-13, bezpobrania oplaty ztego tytulu.

Tabela nr 1. Wykaz drzew do usunigcia

Us$uowante drzewa objgtego zezwoleniem okreslone zostalo w ZaNEcznrku nr 1 do decyzji,
stanowi4cym mapg.

2. UzaleLni(, wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa w5rmienionego w punkcie 1 od
zastqprema go nasadzeniem zamiennym w postaci jednej sztuki drzewa,jak w Tabeli nr 2.

T bela 2.W asadzefia n n

L.p. Gatunek
Parametry nasadzef (obw6d pnia w

cm, na wysoko6ci 100 cm)

I Drzewo liSciaste 6-8 cm

kaz

Nowe nasadzenie powinno byi wykonane na terenach bgd4cych w zasobach Miasta
pozostaj4cych w administrowaniu Zarzqdu Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym
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L.p.
Nr

inwent. Gatunek

Obw6d
pnia na

wysokoSci
13Ocm

Przy czyna usuniEcia drzew a

I I Jesion pensylwafski 164

W pniu glgbokie ubyki ze Sladami
pr6chnienia. Pieri pochylony na ulicg,
korona silnie podkrzesana. W obecnej

chwili stanowi zagrolenie
b ezpreczenstwa ruchu dro gowe go.



prawidlowy rozw6j nowej sadzonki. Planowane miejsce nasadzenia nie mo2e kolidowa6
z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3. Ustalid nastgpuj4ce, kot'rcowe i nieprzekraczalne terminy realizacji zezwolenia'.
a) termin usunigcia drzewa wymienionego w punkcie 1 - do korica sierpnia 2018 r.;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastgpczego, o ktorym mowa w punkcie 2 sentencji -

do kofca pafdziernika 2018 r.,
Zmrana tetminu usunigcia drzewa moze nast4pi6 jedynie na wniosek Strony w decyzji -

zezwoleniu zmremaj4cym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmiang przed
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3apowyhej.

4. Trobowi4za( Zarzqd Zieleni Miejskiej w N-odzi do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych.UMl o dokonaniu nowych
nasadzen.Informacjg nale|y przesNal do Wydzialu Ochrony Srodowiska w terminie 14
dni od daty jego wykonania. Do powiadomienia naIe|y dolEczyc mapg z lokalizacjq
posadzonego zamiennie drzewa,wrazz podaniem fiazwy gatunkowej i obwodu pnia.

Uzasadnienie
Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Deparlamencie Spraw Spolecznych

UML wplyn4l wniosek ZarzqduZielemMiejskiej wtr-odzizs.przy ul. Konstantynowskiej 8/10
(znak: ZZM.WZM.ZT.50L.16.2017.WS), w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie
1 sztuki drzewa, znajdujqcego sig na terenie pasa drogowego ul. Weselnej na wys. r'r 47 A
w tr odzi. W uzasadnieniu wniosku podano, 2e drzewo posiada ubytki w pniu. Do wniosku
dol4czono : map g z lokahzacj q dr zew a do usuniE cia.

Podstawg materialnoprawrr4 rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawartew rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. I uoop. zawartajest zasada,
2e usunigcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci mo2e nast4pii po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoici za zgodq wlaiciciela
nieruchomoSci, wlaiciciela urzqdzeri, o kt1rych mowa w art. 49 I I ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r - Kodela clnvilny ( Dz. U. z 2014r. poz. 121, z pdin. zm. ) - je2eli drzewo, bqdi krzew
zagrahajq tym urzqdzeniom. W myil art. 83a ust.l uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
lcrzewu z terenu nieruchomoici wydaje w pierwszej instancji wdjt, burmistrz albo prezydent
miasta w formie decyzji administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub
lcrzewu z terenu nieruchomolci wpisanej do rejestru zabytk1w - wojew6dzki konserwator
zabytk6w.

W przedmiotowej sprawie wniosek zlohony zostal przez posiadacza nieruchomoSci,
a dzialkame nale?y do katalogu nieruchomoSci wpisanych do rejestru zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarlo obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenra na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawierac: imig, nazwisko, adres,
lub siedzibg wnioskodawcy, olwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoiciq albo oiwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoici urzqdzen, o kt1rych mowa
w art. 499 I Kodeksu qnvilnego, zgodg wlalciciela nieruchomoici jeili jest wymagana, naa,yg
gatunku drzewa lub lvzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysoko1ci 130 Cffi,

a w przypadku gdy na tej wysokoici drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d ka2dego z tych pni,
b) nie posiada wyrainie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoirednio poni1ej korony
drzewa. Wielkoft powierzchni, z kt1rej zostanie usunigty lcrzew, miejsce, przyczyng, termin
zamierzonego usunigcia drzewa lub lcrzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika
z celu nviqzanego z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonany
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przez proiektanta posiadajqcego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jrti on
wymagqny zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - otcrifllaiqce
usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiektdw budowlanych
istnieiqcych lub projehowanych na tej nieruchomoici. Projekt planu nasadzeri zastgpczych,
stanowiqcych kompensacjg przyrodniczq zq usuwane drzewa lub lcrzewy lub-projekt
przesadzenia drzewa lub lvzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqdi proiLhu
zagospodarowania nieruchomo1ci. Decyzjg o irodowiskowych uwarinkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienict warunkdw realizacji przedsigwzigcia w zakresie
oddziabnuania na obszar Natura 2000, zenvolenie w stosunku do gatunk|w chronionych na
czynnoicipodlegajqce zakazom olcreflonymw art. 5I ust. l pkt 1-4 i I0 orazw art. 52 ust. l
pht 1,3,7,8, I 2, I 3, I 5 jeheli zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlolonqdokumentacj4 w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpawyznaczono
oglgdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnosci urzgdowych.

W trakcie trwajqcych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, zweryfikowano
dostgpnoSi miejsc do nasadzeri zamierurychorazokreslono cechy wniostowanego do usunigcia
drzewa, jego wartosi przyrodniczq, w tym rozmiar drzewa, funk"Jg jakq p"ttti
w ekosystemie, wartoS6 kulturow4, walory krajobrazowe i lokalizacjE. W terenie stwierdiono,
ze jesion pensylwariski o obwodzie pnia 764 cm posiada w pniu gtgbokie ubytki ze Sladami
pr6chnienia' Drzewo pochyla sig na ulicg, jego korona jest silnie podkrzesana, W obecnej
chwili stanowi ono zagtohenie bezpieczeristwa ruchu drogowego. Ponadto stwierdzono
2e w koronie przedmiotowego drzewa, znajduje sig gniazdo lggowe ptak6w. W trakcie
dokonywanych oglgdzin, przedstawiciele olganu prowadzqcego postgpowanie nie zebrali
dowod6w pozwalajqcych tznac,2e zaobserwowane gniazdo me niezy do gatunk6w ptak6w
chronionych. W przypadku usunigcia ww. drzewa moglo doj56 do naruszenia zakazow
obowi4zuj4cych w stosunku do chronionych gatunkow zwieruqt, dlatego te?WydzialOchrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UMtr wezwal wnioskodawc-e
do wyst4pienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodz'i
o wydanie zezwoleniana odstgpstwa od zakaz6w obowi4zuj4cych w odniesieniu do gatunk6w
chronionych (niszczenia ich gniazd), W zwi4zku z powyaszym Postanowieniem piezydenta
Miasta trodzi z dnia 29.03.2017 r. znak'. DSS-OSR-I.6131.154.20I7.8G zawieszono
postgpowanie administracyjne w ww. sprawie.

W dniu 2I'01.2017 r. wplynglo pismo Strony z proSb4 o wznowienie postgpowania
i wydanie decyzji zezwalajqcej na usunigcie przedmiotowego jesionu pensylwariskiego. Oo
pisma dol4czono Decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowisk a znak:
WPN.640 1 .7 4 .2017 JWr z dnia 17 .07 .2017 r . zezwalaj4c4 Gminie Miastu tr 6dL, na zniszczeme
siedliska bgd4cego miejscem rozrodu bgd4cego obszarem rozrodu i wychowu miodych sroki
Pica pica w zwiqzku z koniecznoSciq usuniqcia drzewa z gatunku jesion pensylwariski, o
obwodzie pnia 164 cm, z terenu dzialki o m 77113, w obrgbie W-13, przy ul. \ieselnej na
wysokoSci posesji nr 47 a.

Maj4c na uwadze przywolany wniosek strony Prezydent Miasta tr-odziPostanowieniem
z dnia 30'08'2017 r. podj4l zawieszone postgpowanie w sprawie wydania zezwolenia na
usunigcie drzewa rosnqcego na terenie dzialki o nr 7lll3, w obrgbie W-13, stanowi4cej pas
drogowy ul. Weselnej na wysokoSci posesj inr 47 aw tr odzi.
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Zasad4jest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub
krzew6w. Jednak treSi art. 86 ust. 1 uoop. zakJada wyjatki i tak nie nalicza sig oplat za
usunigcie:

l),,drzew lub lcrzewiw, na ktdrych usunigcie nie jest wymagane zezyvolenie;
3) drzew lub krzewdw, jezeli usunigcie jest nuiqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcych
na terenie nieruchomolci wpisanej do rejestru zabytk6w; 4) drzew lub lvzew6w, ktdre
zagra2ajq bezpieczeristwu ludzi lub mieniq w istniejqcych obiektach budowlanych lub
funkcjonowaniu urzqdzen, o ktdrych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego;S) drzew lub
lcrzew6w, ktdre zagra2ajq bezpieczenstwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczeitstwu 2eglugi;6) drzew lub lcrzew6w w nviqzku z przebudowq drdg publicznych lub
linii kolejowych;7) drzew, h6rych obw6d pnia mierzony na wysokoSci I30 cm nie przekracza;
a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b)80 cm-w przypadkupozostalych
gatunk6w drzew - w celu przywrhcenia gruntfw nieu2ytkowanych do u2ytkowania innego ni|
rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, olcreilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu; 8) lcrzewu lub lcrzew|w rosnqcych w skupiskach, polvywajqcych grunt o powierzchni
do 50 ffi2, w celu przTuvr6cenia grunt6w nieu|ytkowanych do u|ytkowania innego ni| rolnicze,
zgodnego z przeznaczeniem terenu, olveilonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;9) drzew lub
lcrzewdw w nuiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub lcrzew6w na terenu;10) drzew lub
lcrzew6w, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na prze2ycie, z przyczyn niezaleznych od
posiadacza nieruchomoici;11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokoici 130 cm
wynoszqcym powyiej 100 cm, nienale2qcych do gatunkdw rodzimych, je2eli zostanq zastqpione
w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk1w;12) drzew lub lcrzewdw, jezeli
usunigcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb6w objgtych ochronq gatunkowq lub
ochrony siedliskprzyrodniczych;13) drzew lub lcrzewow z grobli staw|w rybnych; 14) drzew
lub lcrzew6w, je2eli usunigcie jest z,uiqzane z regulacjq i utrzymaniem koryt ciekdw naturalnych,
wykorynvaniem i utrzymaniem urzqdzeri wodnych sluhqcych ksztaltowaniu zasobdw wodnych
oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych
urzqdzeri; 15) drzew lub lczew1w usuwanych z terenu poligon6w lub plac6w twiczeri, sluiqcych
obronnoici paristwa. 2. [4r przypadkach, o ktdrych mowa w ust. l, jezeli wydanie zenvolenia na
usunigcie drzewa lub krzewu zostalo uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo
wykonania nasadzeli zastgpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub lcrzew nie
zachowaly Zywotnoici po 3 latach od dnia uptywu terminu wskazanego w tym zenvoleniu na
ich przesadzenie lub wykonanie nasadzen zastgpczych, lub przed uplywem tego olcresu, z
przyczyn zaleznych od posiadacza nieruchomoici, organ wlasciwy do wydania zenvolenia na
usunigcie drzewa lub lvzewu nalclada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania
nasadzefi zastgpczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio.3.
W przypadku niewykonania nasadzen zastgpczych, o lct6rych mowa w ust. 2, zgodnie z
zezwoleniem na usunigcie drzewa lub lcrzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu
egz ekucyj nym w adminis tr acj i ".

W przedmiotowej sprawie drzewo stwarza zagrolenie bezpieczeistwa ruchu drogowego,
i powinno zostal niezwLocznie usunigte. Pomimo, 2e posiadacz nieruchomoSci nie dostarczyl
zgody wlaSciciela nieruchomoSci (nieuregulowany stan prawny) na usunigcie przedmiotowego
drzewa, stosuj4c sig do art. 10 $ 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego cyt:. ,,Organy
administracji publicznej mogq odstqpit od zasady olcreSlonej w S I tylko w przypadkach, gdy
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zalatuvienie sprawy nie cierpi zwloki ze wzglgdu na niebezpieczenstwo dla Zycia lub zdrowia
ludzkiego albo ze wzglgdu na gro1qcq niepowetowanq szkodg materialnq.", przedmiotowe
drzewo zakwalifikowano do usunigcia ze wzglgdu na zagroaenie bezpieczefstwa ruchu
drogowego.Zgodniezart.s6.ust. 1 pkt 5 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r.o ochronie przyrody
zgody udzielono, bez pobrania oplaty ztego tytulu

JednoczeSnie, bior4c pod uwagg, i2 usuwane drzewo posiada wartoS6 przyrodniczq,
w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.i ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie
zen'volenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu moze byt uzaleLnione od olweilenia przez organ
nasadzeri zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art. 83d ust. 2. W przypadku
uzaleznienia wydania zea,uolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu od wykonania nasadzeri
zastgpczych, zezwolenie to okreila dodatkowo; t) miejsce nasadzeri; 2) liczbg drzew lub
wielkoft powierzchni lcrzewfw; 3) minimalny obwdd pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub
minimalny wiek lvzew6w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub krzew6w; 5) termin wykonania
nasadzeri; 6) termin zlo2enia informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na jego usunigcie
zostalo uzalehnione od spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkcie 2 sentencji decyzji, w
terminie okreSlonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania
ubyku w ekosystemie miasta. W interesie Strony le2y,by zakupiony material naiadzeniowy
byl jak najlepszej jakoSci oraz zostal objgty pracami pielggnacyjnymi gwarantuj4cymi
utrzymanie wegetacji.

Bior4c poniZsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

Przed przyst4pieniem do usunigcia drzewa, proszg o zapoznanie sig z informacj4 dodatkowE
w zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, zawafiqw zalEczniku nr 2 do decyzji.

Pouczenie:

1. W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rego
ptzewidziano zast4pienie go nowymi nasadzeniami w punkcie 2 sentencji zezwolenia,
a posadzone nasadzenia nie zachowaj1 ZywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu
wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn
zaleZnych od posiadacza nieruchomoSci, nalohony zostanie ponownie w drodze d,ecyzji
obowi4zek wykonania nasadzen zastgpczych. W przypadku niewykonania nasadzeh
zastgpczych zgodnie z zezwoleniem, bgd4 miaNy zastosowanie przepisy o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.

2. Usunigcie drzewa poza terrninem okreslonym w punkcie 3 ppkt a sentencji potraktowane
zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy
na usunigciu drzew bez wymaganego zezwolenia. stanowi4cy podstawg do wymieizenia
administracyjnej kary pieniglnej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usunigci e drzewa.

3. Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzewa w terminie okreslonrrm
wpkt 3 ppkt ajej sentencji.

4. Zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia WydziaNuOchrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi
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o dokonaniu nowych nasadzef ma na celu umoZliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.

5. Uzyskanie zezwolenra na usunigcie drzew nie zwalniaz obowiqzku i odpowiedzialnoSci
karnej za nieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych,
dotycz4cych ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnoSci zakazu niszczenia
gniazd i schroniefr zwierzqt objgtych ochron4 prawn4 oraz humanitarnego traktowania
zwreruqt dzikich.

Od niniejszej decyzji prrysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w N,odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta \,odzi,
dzialaj4cego z upowaZnienia Prerydenta Miasta N,odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

nla
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Zalacznikiz
1. Mapa zlokalizacj4 drzewa do usunigcia
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierz4t.

Otrzymuia:

ZieIen Miejskiej
tr-6d2, ul. Konstantynowska 8/10

2. a/a
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