
PREZYDENT MIAST A N,ODZT
znak: DS S-OSR-I.6 1 3 1.97 0.2017 1201 8.MSZ L6d2, dnia 31.01.2018 r.

DECYZJA NR ZZIIO2IIS
Dzialaj4c na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - I(odeks

postgpowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz.IJ. z 2017 poz. 1257) zwanego dalej
w skr6cie Kpa oraz art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, 2a,4 i 6 art. 83c ust. 1, 3 i 4, art.83d ust. 1, 2
14, art.86 ust. 1 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (tekst
jednolity w Dz. U. z 2018 poz. 742 ze zmianami), zwanej dalej w skr6cie uoop - po
rozpattzentu wniosku ZarzEduZieleni Miejskiej w tr odzi zls przy ul. Konstantynowskiej 8/10
(pismo znak: ZZM.W ZM.ZT .50I.67 7 .201 7.pS)

orzekn

1. Zezwoli( Zarz4dowi Zieleni Miejskiej w tr odzi na usunigcie 4 szt. drzew, rosn4cych na
terenie pasa drogowego ul. Wiler[skiej w trodzi, wymienionych w Tabeli nr 1. Wykaz
drzew do usunigcia,bez pobrania oplaty z tego tytulu.

Tabela I Wvkaz drzew do

Lokalizacj a drzew obi gtych zezw oleniem okreslon a zostaLa
stanowi4cym mapg.
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aDela n usu n

Nr
inw. Gatunek

Obwrid
pni

cJrzewa

lcml

1
Brzoza

brodawkowata

Wilef ska 26
(dz. nr 51120

w obrgbie P-27)
rt4

Drzewo obumarle. Na pobocznicy pnia
widoczne owocniki grzybow

saprotrofi cznych. Drzewo pochylone
w strong ciAgu pieszego.

2
Brzoza

brodawkowata

Wileirska 53/55
(dz. nr 116

w obrgbie P-26)
90

Drzewo obumarle, Na pobocznicy pnia
widoczne owocniki grzyb6w

saprotrofi cznych oraz rakowe naroSla.
Drzewo pochylone w strong ci4gu

pieszego.

3
Brzoza

brodawkowata

Wileriska 59
(dz. nr Il4

w obrgbie P-26)
100

Drzewo zamieraj4ce. Na pobocznicy pnia
widoczne owocniki grzybow

saprotrofi cz ny ch or az rakowe naro6 | a,
Drzewo ma zaburzon4 statykg (est

pochylone w strong ci4gu pieszego),
Analiza przebiegu infrastruktury na "

mapach Geo-Info 6 iNet Wkazala k.olizjg
drzew a z przew o dem energetycznym.

4
Brzoza

brodawkowata

Wileriska 59
(dz, nr 114

w obrqbie P-26)
122

Drzewo zamieraj1ce, Na pobocznicy pnia
widoczne owocniki grzyb6w

saprotrofi czny ch oraz pr6chn iej 4ce ubytki,
Drzewo ma zabtnzon4 statykg (est

pochylone w strong ci4gu pieszego).
Analiza przebiegu infrastruktury na

mapach Geo-Info 6 iNet wykazalakolizjg
drzewa z przewodem enerqetycznvm.

w zalEczniku nr 1 do decyzji,



2. Uzaleini(, wydanie zezwolenta na usunigcie drzew wymienionych w pkt 1 od zast4pienia
ich nasadzeniami zamiennymi w iloSci 4 szt. drzew, wymienionych w tabeli nr 2.

bela nr w nasadzen zas ch

L.p. Gatunek
Parametry nasadzeh:
Obw6d pnia /w cm/ na

wvsoko5ci 100 cm

1

Drzewa iglaste: sosna czamq
Swierk pospolity, serbski lub kluj4cy,

j odla kalifornij ska, choina kanadyj ska,

modrzew europejski,
Drzewa li$ciaste: jarz4b pospolity lub

szwedzki, wiSnia ozdobna, gi6g
dwuszyjkowy, klon zwy czajny, grab,

robinia akacjowa, wi4z, buk, d4b,
wterzba lub brzoza

4 szt. 14 cm

Nowe nasadzenia nale?y wykonad na terenie pasa drogowego ul. Wileriskiej w tr odzi
lub na terenach bgd4cych w zasobach Miasta pozostaj4cych w administrowaniu Zarzqdu
Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j nowych sadzonek,
Planowane miejsce nasadzeri nie mo2e kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4
techniczn4.

3. Ustali6 nastgpuj4ce, kofcowe terminy reahzacjr zezwolenia:
. usunigcie drzew wymienionych w punkcie ff 1 sentencji moZe nast4pii

w terminie do korica grudnia 2018 r.;
o wprowadzenie nasadzefr zastQpczych, o kt6rych mowa w punkcie nr 2 sentertcji

powinno nast4pi6 w terminie do korica srudnia 2018 r.:

4. Zobowi4za( Zarzqd Zielent Miejskiej w tr odzi do poinformowania wydaj4cego
zezwolenie o wykonaniu nasadzenia zastEpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 sentencji
w terminie do 14 dni od daty jego wykonania.

Uzasadnienie
Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spotrecznych

UrzEdu Miasta tr-odzi wplyn4l wniosek Zarz4du Zielent Miejskiej w tr-odzi o wydanie
zezwolenia na usunigcie 4 szt. drzew, rosn4cych na terenie pasa drogowego ul. Wilenskiej
(dokladne lokalizacje drzew w tabeli nr 1) w tr odzi. W uzasadnieniu podano, 2e drzewa o ff
inw. l,2i4s4suche,adrzewonr3zasycha.Downioskudol4czonomapQZlokalizacj4
drzew do usunigcia.

Podstawg materialnoprawn4 rozpatrzema przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawartew rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawartajest zasada,
ze usunigcie drzew lub krzewow z tetenu nieruchomoSci mo2e nast4pi6 po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgod4 wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urz4dzei, o kt6rych mowa w art. 49 $ I ustawy z dnia23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (Dz.U. 22017 r. poz. 459, zp62n. zm.) - jeleli drzewo, b4dLkrzew
zagrazaj4tymurz1dzeniom. W mySl ar1. 83a ust.l uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta w formie decyzji administracyjnej, aw przpadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub
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krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojewodzki konserwator
zabytkow.

W przedmiotowej sprawie wniosek zlolylZarzqdZieleniMiejskiej. Dzialkanie nalezy
do katalogu nieruchomoSci wpisanych do rejestru zabykow.

W artykule 83b ust. I uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenta na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re winno zawierac: imiE, nazwisko, adres,
lub siedzibE wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule piu*ny- wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urz4dien,o ktorych mowa
w afi, 49$ I Kodeksu cy'"vilnego, zgodE wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymag ana, nazw1
gatunku drzewa lub ktzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cm,
aw ptzWadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego ztychpni,
b) nie posiada wyra2nie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony
drzewa. WielkoSi powierzchnr, zktorej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyczynQ, termin
zamierzonego usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika z celu
zwi4zanego zprowadzeniem dziaialnoSci gospodarczej, Rysunek, mapg albo wykonany przez
projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania
dzialki lub terenu w'przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on *y-uguny zgodnie
z ustaw4 z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - okreslaj4ce usytuowanie drzewaw odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych istniej4cych lub
projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzefi zastEpczych, stanowi4cych
kompensacjg przyrodnlczq za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt przesadzenia drzewa
lub ktzewu, wykonany w formie rysunku, mapy b4d| projektu zagospodarowania
nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie
uzgodnienia warunk6w reahzacjr przedsigwzigcia w zakresie oddziall.wania na obszar Natura
2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na czynnoSci podlegaj4ce zakazom
okreSlonymwatl.5l ust. l pkt l-4i 10 orazwart.52ust. l pkt 103,7,8,12,73,15 jezelizostalo
wydane.

Po zapoznaniu siE ze zlozon4 dokumentacjq w mysl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
V{znaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzgdov\rych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, zweryfikowano dostgpnoSi miejsc do
nasadzeri zamiennych oraz okreSlono cechy usuwanych drzew - ich wartoSi przyrodnicz4,
w tym tozmiat drzew, funkcjg jak4 pelni4 w ekosystemie, wartoS6 kulturow4, walory
kraj obrazowe i lokalizacj g.

W terenie stwierdzono,2e drzewa o nr inw. I i 2 s4 obumarle. Na pobocznicy pni
zaobserwowano owocniki grzyb6w saprotroficznych. Drzewa s4 pochylone w strong ci4gu
pieszego. Ponadto drzewo nr 2 posiada rakowe naroSla. Drzewao nr inw. 3 i 4 zamieraj4. Na
pobocznicy pni zaobserwowano owocniki grzybow saprotroficznych oruz Wpr6chniale
ubytki. Drzewa majE zaburzon4 statykg (s4 pochylone w strong ci4gu pieszego). Analiza
przebiegu infrastruktury na mapach Geo-Info 6 iNet wykazala kolizjg drzew z przewodem
enetgetycznym. W chwili obecnej drzewa stanowi4 zagrozeniebezpieczenstwa ludzi i mienia.

Zasadq jest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniEcie drzew lub
krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwoleniana usunigcie drzew
lub krzew6w, Jakkolwiek tresi art. 86 ust. 1 uoop zaldadawyj4tki i tak nie naliczasiE oplat za
usunigcie: ,,1) drzew lub krzew6w, na kt6rych usunigcie nie jest wymqgane zezwolenie;
2) drzew lub krzew|to, na kt6rych usunigcie osoba fizyczna uzyskala zeholenie na cele
niezwiqzane z prowadzeniem dzia.lalnoici gospodarczej; 3) drzew lub krzew6w, .je2eli
usunigcie iest zwiqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcych na terenie nieruchomolci
wpisanei do rejestru zabytkdw; 4) drzew lub krzewow, kt6re zagrazajq bezpieczensfwu ludzi
lub mienia"w istnieiqcych obiektqch budowlanych lub funkcjoiowani-u uiqdzen, o kt1rych
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mowa w art. 49 $ I Kodeksu cywilnego; 5) drzew lub krzew6w, kt6re zagrazajq
bezpieczenstwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczenstwu zeglugi; 6) drzew lub
lrrzew6w w nviqzku z przebudowq drdg publicznych lub linii kolejowych; 7) drzew, ktorych
obwdd pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie przekracza; a) 75 cm - w przypadku topoli,
wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 50 cm - w przypadku pozostalych gatunkow drzew -
w celu przywr6cenia grunt1w nieu|ytkowanych do u|ytkowania rolniczego lub do innego
uiytkowania zgodnego z przeznaczeniem lerenL4 okreilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanict
terenl,t; 8) krzew6w, ktorych wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywr6cenia gruntow
nieu2ytkowanych do u2ytkowania rolniczego lub do innego uiytkowania zgodnego
z przeznaczeniem terenlt, olveilonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;9) drzew lub
krzew6w w zwiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub lcrzew6w na terenach zieleni;
l0) drzew lub krzewdw, ktdre obumarly lub nie rokujq szansy na przezycie, z przyczyn
niezale2nych od posiadacza nieruchomoSci; 1I) topoli o obwodzie pnia mierzonym na
wysokoici I30 cm wynoszqcym powy2ej I00 cm, nienalezqcych do gatunkdw rodzimych, je2eli
zostanq zastqpione w najbliiszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunkow,'
12) drzew lub lrrzewdw, jeieli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb1w
objgtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub krzewow
z grobli staw1w rybnych; l'4) drzew lub krzew6w, je2eli usunigcie jest zwiqzane z regulacjq
i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzeri wodnych
slu2qcych ksztaltowaniu zasob6w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie
niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzeri; 15) drzew lub krzewow usuwanych
z terenu poligon1w lub plac1w twiczeft, slu2qcych obronnofci panstwa. 2. W przypadkach,
o kt6rych mowa w usf. l, je1eli wydanie zenuolenia na usunigcie drzewa lub krzewu zostalo
uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeft zastgpczych,
a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowaly zywotnoici po 3 latach od
dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykoncrnie
nasadzeri zastgpczych, lub przed uptywem tego olcesu, z przyczyn zaleznych od posiadacza
nieruchomoici, organ wlalciwy do wydania zenuolenia na usunigcie drzewa lub krzewu
nalelada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzen zastgpczych. Przepisy
art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio. 3. W przypadku niewykonania
nasadzefi zastgpczych, o kt1rych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunigcie drzewa
lub lrrzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji",

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienra z wyj4tkrem zwrqzanym z zaistnieniem,
dwoch przeslanek po pierwsze, drzewa wskazane do usunigcia stanowi4 zagroaenie
bezpteczenstwa os6b i mienia w istniej4cych obiektach budowlanych a po drugie s4 obumarle
lub zamieraj4ce i nie rokuj4 szansy naprze?ycie. Wobec powy2szego zezwolenia na usunigcie
ww, drzew udzielono bez pobrania oplaty z tego ty.tulu, zgodnie z art. 86 ust, 1 pkt 4 i 10

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronie prz\rrody c)rt..i ,,a/t. 86 ust. l, Nie nalicza sig
oplat za usunigcie: pkt 4) drzew lub krzewow, kt6re zagrazajq bezpieczenstwu ludzi lub
mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeit, o kt6rych mowa
w art. 49 f I Kodeksu cywilnego; pkt 10) drzew lub krzewow, ktore obumarly lub nie rokujq
szansy na prze2ycie, z przyczyn niezale2nych od posiadacza nieruchomoici."

JednoczeSnie, bior4c pod uwagg deklaracjg wykonania nasadzeri zamiennych w my6l
afi. 83c ust. 3 i aft. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyody, c5fr..i ,,ort. 83 c ust. 3. Wydanie
zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu moze byc uzaleznione od okreilenia przez organ
nasadzen zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art. 83d ust. 2. 't4r przypadku
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uzaleznienia wydania zenvolenia na u,sunigcie drzewa lub lvzewu od wykonania nasadzen
zaslgpczych, zezwolenie to okreila dodatkowo; t) miejsce nasadzen,. 2) liczbg drzew lub
wielkoit powierzchni krzew1w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub
minimalny wiek krzew6w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub krzewow; 5) termin wykonania
nasadzeri| 6) termi.n zlo2enia informacji o wykonaniu nasadzen", zezwolenie na ich usunigcie
zostalo uzaleZnione od spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkcie 2 senten cji decyzji,
w tenninie okreSlonym w podpunkcie 2) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania
ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony le?y,by zakupiony material nasadzeniowy
byl jak najlepszej jakoSci oraz zostal objgty pracami pielggnacyjnymi gwarantuj4cymi
utrzymanie wegetacji,

W dniu oglgdzin tereno!\rych przeprowadzonych ptzez organ w obrEbie drzew
wnioskowanych do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.
1 ustawy z dnta 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody) c5t-.'. "Organ wlaiciwy do wydania
zezwolenia na usunigcie drzewa tub lcrzewu. przed .jego utydaniem dokonuje oglgdzin
w zah'esie \oystgpov)ania w ich obrgbie gatunkow chronionych".

Bior4c pontzsze pod uwagE orzeazonojak w sentencji.

Przed przyst4pieniem do usunigcia drzew objgtych niniejszym zezwoleniem, prosimy
o zapoznanie siE z informacj4 dodatkow4 w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwierzEt,
zawartqw zalqcznrkuru 2 do decyzji.

Zgodnie z treSci4 art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej
decyzii uznano za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w tr-odzi, w zwi4zku z nie wyraZeniem stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od
dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

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

przewtdz'iano zast4pienie ich innymi drzewami w punkcie 2 sentencj i zezwolenia,
a posadzone dtzewa nie zachowaly ZywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu
wskazanego w punkcie 2 sentencji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zale1nych
od posiadacza nieruchomoSci, nalolony zostanie ponownie w drodze d ecyzji obowi4zek
wykonania nasadzef zastEpczych. W przypadku niewykonania nasadzen zastgpczych
zgodnie z zezwoleniem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjriym
w adrninistracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.

2. Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt 1 sentencji potraktowane
zostanie" jako delikt administracyjny, o kt6ryrm mowa w art. gg ust. I pkt 1 uoop,
polegaj4cy na usunigciu drzew bez Wmaganego zezwolenia. stanowi4cy podstawg do
wymierzenia administracyjnej kury pienig2nej w wysokoSci dwukrotneJ oplaty za
usunigcie drzew.

3' Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nie usunigcia drzew w terminie okreSlonym w pkt
3 ppkt 1 jej sentencji.

4' Zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi
o dokonaniu nowych nasadzen ma na celu umoZliwienie stwierdzenia, Ze strona wvoelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.

5. Uzyskanie zezwolenia na'usunigcie drzew nie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialnoSci
karnej za nieptzestrzegame zakazow i ograniczeri wynikaj4"y"i t p.r"pir6* og6lnych,
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dotycz4cych ochrony przyrody i ochrony zwierz4t, w szczeg6lnoSci zakazu niszczenia
gniazd i schroniefr zwierz1t objgtych ochron4 prawn4 oraz humanitarnego traktowania
zwierz4t dzikich.

6. 'Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w tr odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta \,odzi,
dzialaj4cego z upowainienia Prezydenta Miasta tr odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzvmania.

Zup
PREZYDEN

Piotr

Zalacznil<t:
1. Mapa zlokalizacj4drzew do usuniEcia.
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierz4t,

Otrzymuia:
Zar zqd Zieleni Mi ej skiej
94-303 tr-6d2, ul, Konstantynowska 8/10

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei:

Podstawa Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U . z 2017 , poz 13 30;

UEqd Miasta Lodzi
De paft ame nt Spraw S polecznych

Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al Marszalka Jozefa Pilsudskiego 1OO

92-236 L6dt


