
PREZYDENT MIAST A N,ODZI
znak: DSS-OSR-I.61 3 1. 1 963 .20l6l20f7.AKO L6d2, dnia 16.06.2017 r.

DECY ZJA NR'LZI 7 OI I 17'f-,

Dzialajqc na podstawie ar1. 104 i 105 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postqpowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz.23 zpoAn. zmianami) w zwi4zku z art. 83
ust. 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, 3 i 4, art.83d ust. r i2, aft.g6 ust. I pkt 4 i 5 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. tJ. z 2016 r., poz. 2134) - po rozpatrzeniu
wlriosku Zarzqdu Zieleni Miejskiej w Lodzi zls prz5, ul. Konstantynowskiej a/i0 lpism o znak:
zzM.w zM.zT . 5 0 | . I 320 .20 16. B W).

orzeka;

1. Zezwoll(. Zarzqdowi Zieleni Miejskiej w N,odzi na usuniqci e 7 szt. d.rzew, rosn4cych w na
terenie pasa drogowego ul. Zagajnikowej w Lodzi (dztalki ewidencyjne nr 722121
1 558127 w obrEbie B-23), wymienionych w Tabeli nr 1, pn. Wykaz drzew do usunipcia,
bez pobrania oplaty ztego tytulu.

abela kaz drzew do usun

L.p.
Nr

inwen
t

Gatunek

Obw6d pnia
na

wysokoSci
l30cm fcml

Przyczyna

I 3

Klon
zwyezaJny

odm. kulistej
38

Drzerwo roSnie w odlegloScj 1,5 od skrajni
ul. Zagajnikowej oraz 0,2m od ci4gu piesze go. przy

podstawie pnia widoczna jest listwa mrozowa
z odkryl.yrn i poppkanyrn dlewnern oraz ubytkiern
wglqbnyrn. W koronie widoczny.jest liczny susz.

W chivili obecnej drzewo stanowi zagro2enie
bezpieczehstwu ludzi, mienia oraz ruchu drosoweso.

2 4

Klon
zwyezaJny

odm. kulistej
(we wniosku

blgdnie
wskazano
lokalizacjq

drzewa)

56 (we
wniosku
podano
40cm)

Drzewo roSnie w odlegloSci 1,5 od skrajni
uL Zagajnrikowej oraz 2m od ci4gu pieszego. Korona
drzewa j erst j edno stronnie wy ks ztalcona (caly cip4ar
korony r;kierowany jest w stronE pasa drogowego

ul. Zagajnikowej). Ponadto widoczn.y jest liozny susz.
W ch'wili obecnej drzewo stanowi zagrolenie

bezpieczerisLwu ludzi, mienia oraz ruchu drogowego.

3 2

Klon
jesiongIistny
(we wniosku
podano klon
srebrzysty)

I)L

I)rzewo roSnie w odlegloSci 1,5 od skra-jni
ll. Zag.ajnikowej, jest zamieraj4ce (kor.ona jest

obumarla w 70%),jego pieri jest poclrylony w stronq
ci4gu komunikacyjnego, spadaj4ce suche galpzie

stanowi4 zagroLenie dla os6b poruszaj4cych siq po
ww. tetenie. Na pniu widoczne s4 pr6chniejqce ubytki.

W chr,',ili obecnej dl.zewo stanowi zagroZenie
bezpiecze.ristwu ludzi, mienia oraz ruchu drogowego.

4 6

Klon
zwyczaJny

odm. kulistej
40

Drzewo ro6nie w odleglo5ci 1,5 od skrajni
ul. Zagajrrikowej oraz 2rn od ci4gu pieszego. Korona
drzewa jest jednostronnie wyksztalcona (caly cipZar

korony skierowanyjest w stronp ci4gu piesze go) oraz
zamierajqca, - obumarla w 80%. Na pniu widoczna jest
listwa mrozowa z odkrytym i popgkanym drewnem.

W chrvili obecnej drzewo stanowi zagrolente
bezpieczel.p!-q !!42i, mienia oraz ruchu drogowego.
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7

Klon
zwyczajny

odm. kulistei

Drzewo jest obumarle, nie rokuje szans na wznowienie
wegetacJl.

o B

Klon
z'wyczaJny

odrn. kulistej
92

Drzewo ro6nie w odlegloSci 1,5 od skrajni
ul. Zagajnikowej oraz 2m od ci4gu pieszego, jest

zamieraj4ce (korona jest obumarla w 70%). Na pniu
widoczna jest listwa mrozowa z odkrytym i popEkanym
drewnem oraz Sladami pr6chnienia. W chwili obecnej

drzew o stano wi zagt o Zenie b e zp ie c zeristwu ludzi,
mienia oraz ruchu drosowego. '

l

Klon
jer;ionolistny
(we wniosku
podano klon
srebrzvstv)

t12
Drzewo jest obumarle, nie rokuje szans na wznowienie

wegetacJl.

Usytuowanie drzew objqtych zezwoleniem okreSlone zostalo w zalqcznrku nr
stanowi4cym mapQ z naniesion4lokalizar:j4 drzew do usuniqcia.

do decyzji,

2. Uza'leLni( wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew wymienionych w pkt 1 od zast4rienia
ich sadzonkarni innych drzew, w liczbie 7szt., wymienionych w Tabeli nr 2.

Nowe nasadzenia nale?y wykonai na terenie pasa drogowego ul. Zagajnikowej (dziatka
ewidencyjna m 722121 w obrqbie 13-23) lub terenach bEdqcych w zasobach Miasta,
pozostaj4cych w administrowaniu Zimzqdu Zielem Miejskiej w miejscu gwarantujqcym
prawidlowy rozw6j nowych sadzonek. Planowane miejsca nasadzefi "nie moga
kolidowad z istniej4c4 i planowan4 iLnfrastruktur4 techniczn4.

3. ,Ustalid nastqpuj4ce, kofrcowe terminy reahzacjr zezwolenra'.

1) usunigcie drzew wymienionych w punkcie m 1 sentencji
w terminie do korica grudni:r 2018 r.;

nast4pii

sentencji2) wprowadzenie nasadzen zaslqpczych, o kt6rych mowa w punkcie nr 2

powinno nast4pi6 w terminie do kofica grudnia 2018 r.l

4. Zobowi4za( Zarzqd Zieleni Mielskiej w Lodzi do pointbrmowania wydaj4cego
zezwolenie o wykonaniu nasadzen ir:,astEpczych, o ktorych mowa w punkcie 2 sentencji
w terminie do 14 dni od datv ich wvl,:onania.

5. Umorzyd postqpowanie administrar::yjne w sprawie wydania zezwolema na usunigcie
I szt. drzewa rosnecego na terenach nieruchomo6ci przy ul. terenie pasa drogowego
ul. Zagajnikowej w Lodzi (dzialka ewidencyjna n 722121 w obrEbie B-23), z uwagi na
brak drzewa w terenie.

3Wbel

abela nr 2 - Wvkaz nasadzeri

L.p. Gatunek
Ilo56 nasadzef

szt.
Parametry nasadzeri: Obw6d pnia /w cml

na wvsokbsci 100 cm

KIon zwvczainv '7 szt. l2cm

a n az orzew oo umorzenra

L.p.
Nr

inwent
Gatunek

Obw6d pnia
na wysokoSci
l30cm Icml

Przvczvna

I 5

Klon
zxyczajny

odrn. kulistei
40 Brak drzewa w terenie
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Uzasadnienie

w D Spolecznych
skiej przy ulicy
ia na ew rosnacvch

w tr odzi, W uzasadnieniu wniosku podano, iz
eraj4 oraz s4 obumarle. Do wniosku Strona

dolqczyl a m ap Q z lokalizacj q dr zew do us uni q c i a.
Podstawp materialnoprawne rozpatrz

zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie
ze usuniqcie drzew lub krzewow z te

mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
. l2L, zpo1n. zm.) - jeleli drzewo, bqd?krzew
st.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
wszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewalub
rejestru zabytkow - wojew6dzki konserwator

W artykule.83b ust. 1 uoop, zawarto obl wniosku o wydanie
zezwolenia na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re miE, nazwisko, adres,lub siedzibE wnioskodawcy, oSwiadczenie o
nieruchomoscia atfo- oswiadczeni" 

" 
p;;';';-"pou*i" wlasnosci ,rruoj#:?ilrrff*ru;w art' 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodE wlaSclciela nieruchomoSci jedli jest wymagana,

nazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony nu ."yrot osci'130-cm,
a w przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo a pni _ oUwOa kazdego z tychpni, b) nie posiada wyralnie wydzielonego obwodu be:zpoSrednio ponizej
korony drzewa. wielkosi powierzchni, z ktor pty krzew, miejsce, przyazyne,
termin zamierzonego usuniqcia drzewa lub
z celu zwrEzane go z pr ow adzeniem dzialalno S

przez projektanta posiadaj4cego od
zagospodarowania dzialki lub terenu w p

4r. - Prawo budowlane - okreslajqce
eruchomoSci i obiekt6w budowlanych
ci. Projekt planu nasadzefi zastppczych,

usltwane drzewa lub l<rzery lub projekt
w formie rysunku, mapy b4dZ projektu

o drodowiskowych uwarunkowaniach albo
nk6w realizacji przedsiqwziEcia w zakresieoddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych naczynnoSci podlegaj4ce zakazomokreSlonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-a i 70 orazw art. 52 ust. 1pkt 1,3,7,8,12,73,I5 je?eli zostalo wydane.

Po zapoznaniu siq ze zlozonqdokumentaci4 w oparciu o ww. przepisy ni)ry zv LrvLULq uuKurnsnLasJ4 w oparclu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedlolonym wniosku, wobec czego w mySI art. 50 $ 1 ustar.ry Kpaustauy KpaJ ^^r*

Y::::.::3 oqledzrny w terenie celem przep_rowadzenia czynnosci urzgdowych, w trakcietrwajqcych na gruncie oglqdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanych drzew -

3tj::::."y*:'f_ry,,"!f::y: i,rokarizacie w l.*i,1.';;;;,";;-;;;;;;';;;r vrrr(t

"*^,*t"."91":::9,1:3:1^:9gt,l,.rq,li,na 
ich pniach widoczne s4 pr6chniej4ce ubytki, s4Iwv uuJ L\r, Jq

::^iTT:^:.102 
zlmier,aj+2e. w chwili obecnej irrrr*u stanowiE zagrozenie bezpieczenstwu

;;"i.'p;'?;il; ;r Jilfi ;# ;
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kulturow4 przyrodniczq oraz krajobrazow4. Na t4 okolicznoSd sporz4dzono protok6l

oglqdzin.
Rozpoznaj4c sprawQ i oceniajqc zasadnoS6 przedLolonego wniosku, udzielono zezwolenta

na usuniEcie 7 sztuk dtzew, wyszczeg6lnionych w punkcie 1 sentencji decyzji.

Zasad4 jest, 2e posiadacz nieruchomo6ci ponosi oplaty 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 zaklada wyjqtki i tak nie nahcza siE oplat za

usuniqcie : l) drzew lub lczew6w, na kt1rych usuniqcie nie jest wymagane zenuolenie,'

2) uchylony; j) drzew lub krzew6w, jeieli usuniqcie jest zwiqzane z odnowq i pielqgnacjq

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

krzew6w, kt6re zagra2ajq bezpieczehstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach

budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o kt1rych mowa w art, 49 S I Kodeksu

cywilnego; 5) drzew lub krzewow, kt6re zagrazajq bezpieczenstuvu ruchu drogowego lub

kolejowigo albo bezpieczenstwu zeglugi; 6) drzew lub lvzew1w w nuiqzku z przebudowq dr6g

pub-licznych lub linii kolejowych; 7) drzew, kt6rych obw6d pnia mierzony na wysokoici 1j0
cm nie przelgacza; a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nuyczajnego, klonu

jesionoTistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm -
w przypadku pozostalych gatunk6w drzew - w celu przyur6cenia grunt6w nieuiytkowanych

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

okreilonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji d warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu; 8) krzewu lub llzewfw rosnqcych w skupiskach,

pokrywajqcych grint o powierzchni do 50 m2, w celu przywr6cenia grunt6w nieu|ytkowanych

do uZyikowania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terentt, olcrellonym

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zag:ospodarowania terenu; 9) drzew lub lrrzew6w w zwiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi

drzew lub krzew|w na terenach zieleni; 10) drzew lub krzew6w, ht6re obumarly lub nie

rokujq szansy na prze2ycie, z przyczyn niezalehnych od posiadacza nieruchomoSci; 1 1) topoli

o ibwodzie pnia mierzonym na wys'okoSci 130 cm wynoszqcym powy1ej 100 cffi,

nienaleiqcych clo gatunk|w rodzimych, jezeli zostanq zastqpione w najbli2szym sezonie

wegetacyjnym drzewami innych gatunk|w; 12) drzew lub krzew6w, je2eli usuniqcie wynika

z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb6w objqtych ochronq gatunkowq lub ochrony

siiaUst przyrodn:iczych; 13) drzew lub krzewow z grobli stawfw rybnych; 14) drzew lub

krzew6w, jeZeli usuniqcie jest zwicgane z regulacjq i utrzymaniem koryt ciekow naturalnych,

wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzeri wodnych sluiqcych ksztaltowaniu zasobIw wodnych

oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych

urzqdzen; 15) drzew lub krzew6w usLtwanych z terenu poligon|w lub plac6w twiczen,

sluzqcych obronnoici panstwa. 2. W przypadkach, o kt1rych mowaw ust. I, jeZeli wydanie

zemvolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu zostalo uzaleZnione od przesadzenia tego drzewa

lub krzewu albo wykonania nasadzen zastqpczych, a przesadzone albo posadzone. drzewo lub

krzew nie zachowaly 2ywotnoici po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym

zezwoleniu na ich. przesadzenie lub wykonanie nasadzen zastqpczych, lub przed uplywem tego

okresu, z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomoici, organ wlaSciwy do wydania

zeztuolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek

wykonania nasadzeli zastqpczych. Przepisy qrt. 83c ust. 4 oraz art. B3d ust. 2 i 4 stosuje siq

odpowiednio. 3. W przypadku niewykonania nasadzeri zastqpczych, 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 wyj4tkrem zwiqzanym z zaistnieniem,

dwoch przeslanek po pierwsze, drzewa wskazane do usuniqcia stanowiq zagroLenre

bezpreczenstwa os6b i mienia w istniej4cych obiektach budowlanych, po drugie zagraLajq

bezpieczeirstwu ruchu drogowego. Wobec powyzszego zezwolenia na usunigcie ww. drzew

udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, zgodnie z att. 86 ust. I pkt 4 i 5 ustawy
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zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cfi.:,,art. 86 ust. I. Nie nalicza siq oplat za
usuniqcie: pkt 4) drzew lub lvzew6w, kt6re zagrazajq bezpieczeitstwu ludzi lub mienia w
istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjoho'wohiu. urzqdzeri, o kt6rych mowa w art. 49
$1 Kodeksu cywilnego; pkt 5) drzew lub kvzew6w, ktdre zagra2ajq bezpieczenstwu ruchu
drogowego lub kole.jowego albo bezpieczeristwu ieglugi. "

.TednoczeSnie, maj4c na uwadze potrzebp odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody,
w mySl art' 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody cyt.: ,,Wydanie zezwolenia na usuniqcie
drzewa lub lcrzewu mo2e byt uzale1nione od okreilcni rzez orgcm nasadzeri zastqpczych lub
przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu" oraz .art 83d.ust. 2 ustawy o ochronie pizyrody
cyt.: "W przypadku uzaleZnienia wydania '

wy ko nani a nas adz eri z as t qp c zych, ze zw o \enie
liczbq drzey lub wielkoii powierzchni,
wysokoici 100 cm lub minimalny wiek krz
5) termin wykonania nasadzen; 6) termin.zlo2enia informacji o wykonaniu nasadzen",
zezwolenie na ich usuniqcie zostalo uzalehnione od spelnienia waiunk6w, okreSlonych
w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie okreSlonym w podpunkcie 2) w punkcie 3 jej
sentencji, w celu zrekompensowania ubytku w ekos'ystemie Miasta. W interesie Strony leiy,
by zakupiony materig.l nasadzeniouy byl jak najlepszej jako6ci oraz zostal objEty piu"u11i
p i elpgnacyj nymi gwarantuj 4cymi utrzymanie we getar;j i.

w dniu oglqdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrpbie drzew
wnioskowanych do usuniEcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (ar1. g3c ust.
1 ustawy z dnta 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlai-ciwy do wydania
zen'uolenia na usuniqcie drzewa tub krzewu przed jego wydiniem dokonuje oglqdzin
w zalcresie wystqpowania w ich obrqbie gatunkfw chronionych".

W pkt 5 sentencji decyzji umorzono postgporvanie w sprawie usunigcia I szt. drzewa
(klonu zwyczajnego), z uwagi na brak drzewaw terenie.

Bior4c powyZsze pod uwagp, orzeczonojak w sentrencji.

Ptzed przyst4pieniem do usunigcia drzew objqtych niniejszym zezwolemem, prosimy
o zapoznanie siE z informacjE dodatkow4w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwieruqt,
zawartqw zalqcznikunr 2 do decyzii.

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

zast4pienie ich nowymi drzewami w punkcie 2, senriencji zezwolenia, u pouudron" drzewa nie
zachowaj4 zywotnoSci po 3 latach od dnia uptywu terminu wskazanego w pulkcie3 ppkt' 2 sentencji lub przed uptywem tego terminl, z przyczyn zale?nych od posiadacza
nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownie w drod:ze decy4i obowi4zek wykonania nasadzef
zastppczych' W przypadku niewykonania nasadzet'r zastppczych zgodnie z zezwoleniern, bpdq
mialy zastosowanie przepisy o postQpowaniu egzekucyjny- w adrninistracji. I,odstav,ra art. g6 ust,
2 i 3 uoop.

2' Usuniqcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 3 ppkt a sentencji pohaktowane zostanie
.iako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. Bti ust. 1 pkt 1 uoop,-polegajpcy na usuniqciu
drzew bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy poclstawE do wymieri"niuactministracyjnej kary
pienipZnej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usuniqcir: drzew,

3 ' Niniejsza decyzia wygasa w przypadku nieusuniqc ia drzew w terminie okre$lonym w pkt 3 ppkt Ijej sentencji.
4' ZobowiEz.anie. strony w punkcie 4 sentencji decyzii do powiadomienia wydzialu ochrony

Srodowiska i Rolnictwa w Departamencir Sprriw Spotecznych UrzEdu Miasta tr odzio dokonaniu nowych nasadzef ma na celu umozliwienii stwierdzenia, ze strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.

5' Uzyskanie zezwolenia tra usunipcie dr/.ew nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnosci karnej za
nieprzestrzeganie zakazow i ogruttczen wynikaj4cych z
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6.

ochrony przyrody i ochrony zwierz4t, w szczeg6lnofci zakazu niszczenia gniazd i schroniet'r
zwierzqt objEtych ochron4prawnqoraz humanitarnego traktowaniazwierzqt dzikich.
Od niniejszej decyzji prrysluguje strofiom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w N,odzi, wniesione z poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta t odzi,
dzialaj4cego z upowaZnienia Prezydenta Miasta N,odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrrymania.

Zalacznil<rz
1. Mapa zlokalizacj4drzew do usuniEcia.
2. Irrformacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierzqt.

eni Miejskiej
d2, ul. Konstantynowska 8/ 1 0

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r, o opiacie skarbowej (iednolity tekst: Dz U z 2016 r., poz. 1827)

Urzad Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych

Wydzidl Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskiego 100,92-326 l-6d2


