
PRBZYDENT MIAST A N.ODZI
znak: DSS-OSR-I.61 31 .1 1 1 9.2017 .}/rSZ \,6d2. dnia 20.12.2011 t.

DE.CYZJA NR ZZn244t17 R
Dzialqqc na podstawie arl. 104 i 105 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. - Kodeks

postgpowania administracyjnego (Dz. U. 201,7 poz. 1257) zwanego dalej w skrocie Kpa oraz
ar1. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1,3 i 4, ar1. 83d ust. 1,214, art. 86 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. po2.2734,2249,
2260, z 2017 r, poz. 60, I32, 1074), zwanej dalej w skr6cie uoop - po rozpatrzeniu wniosku
Zarzydu Zieleni Miejskiej w N,odzi zls przy ul. Konstantynowskiej 8/10 (pismo znak:
zzM.wzM.zT .501 .7 67 .2016.P.2\

orzeka

1. Zezwoli(. Zarz4dowt Zielem Miejskiej w Lodzi na usunigcie 2 szt. drzew, rosn4cych na
terenie nieruchomo6ci przy ul. ZboL,owei 4a w N,odzi (dzialki ewidencyjne nr 568/48 w
obrgbie B-49), wymienionych w Tabeli nr 1 , pn. Wykaz drzew do usunigcia, bez pobrania
oplaty z tego tytulu.

kazdrzew do usun

L.p. Gatunek
Obw6d pnia
na wysoko5ci
130cm [cml

Przyczyna

I
Topola

mieszaniec
euroamervkariski

cm161

Drzewa znajduj4 sig w bezpoSredninr s4siedztwie ci4gu
komunikacyjnego. Drzewa sQ w zlym stanie

zdrowotnym, korony drzew zamieraj4. Analiza
przebiegu infrastruktury podziemnej na mapach Geo-
Info 6 iNet wykazala,2e w odleglo6ci 2 m znajduje sig
przew6d cieplny. Drzew a. stan owi 4 zagr oZeni e lu dzi

I mlenla.

2

Topola
mieszaniec

euroamerykariski
l'74 cm

Lokalizacja drzew objgtych zezwoleniem okreslona zostala w zal4cznrku nr I do decyzji,
stanowi4cym mapg,

2. UzaleLni(. wydanie zezwolenia na usunigcie drzew wymienionych w pkt 1 od zast4pienia
ich nasadzeniami zamiennymi w iloSci 6 szt. drzew, wymienionych w tabeli nr 2.

Nowe nasadzenia nale?y wykonai na terenach bgd4cych w zasobach Miasta
pozostaj4cych w administrowaniu Zarzqdu Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym
prawidlowy rozw6j nowych sadzonek. Planowane miejsce nasadzef nie mo2e kolidowad
z istniej4c4. i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.
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abela nr Z kaz nasadzen zast

L.p. Gatunek IloSd nasadzefi szt.
Parametry nasadzef : Obw6d pnia /w cm/

na wysoko6ci 100 cm

1
D4b piramidalny
odm. stoZkowej

3 szt.

14 cm

2
Lipa drobnolistna
lub szerokolistna

3 szt.



3.

4.

U s talid nastgpuj 4ce, koncowe terminy r e alizacji zezw olenia:

' usuniqcie drzew wymienionych w punkcie ff 1 sentencji moZe nast4pii
w tenninie do korica grudnia 2018 r.;

' wprowadzenie nasadzen zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie nr 2 sentencji
powinno nast4pii w terminie do kor[ca grudnia 2018 r.;

Zobowi4za(. Zarzyd Zielent Miejskiej w tr odzi do poinformowania wydaj4cego
zezwolenre o wykonaniu nasadzen zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 2 sentencji
w terminie do 14 dni od daty jego wykonania.

5. Umorzyd postgpowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolema na usunigcie 1

sztuki drzewa, znqdujqcego siq na terenie nieruchomoSci przy uhcy Zbolowej 4a w Lodzi
(dzialka ewidencyjna ff 568148 w obrgbie B^49), z uwagr na brak drzewa
w terenie.

Uzasadnienie
Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych

Urzgdu Miasta Lodzi wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr odzi o wydanie
zezwolenra na usuniEcie 2 szt. drzew, rosn4cych na terenie posesji przy ul. ZboZowa 4a
w Lodzi. W uzasadnieniu podano, 2e drzewo nr 1 zamiera, pr6chniej4cy ubytek u podstawy
pnia. Drzewo ff 2 zamrera oraz posiada ubytki przy korzeniach. Drzewo ru 3 zamiera oraz
posiada pr6chniej4ce ubytki pnia. Do wniosku dol4czono mapQ z lokalizacjq drzew do
usunigcia.

Podstawg materialnoprawn4 rozpatrzenra przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawartajest zasada,
ze usuniEcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomo5ci mo2e nast4pic po uzyskaniu
zezwolenta wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgod1 wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzEdzen, o ktorych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny ( Dz. u. z 2014r. poz. I2l , z po2n. zm.) - jezeli drzewo, bqdL l<rzew
zagra2aj4tym wzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu z tetenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta w formie decyzli administracyjnej, aw przpadku gdy zezwoleme dotyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabyk6w - wojewodzkr konserwator
zabytk6w.

W przedmiotowej sprawie wniosek ztozyl wladajqcy ww. nieruchomoSci4. Dzialka nie
nale?y do katalogu nieruchomoSci wpisanych do rejestru zabytkow.

W arlykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenra na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re winno zawietac: imiE, nazwisko, ad.res,
lub siedzibE wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci trz4dzen, o ktorych mowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodE wla$ciciela nieruchomoScijeSli jest wymag ana, nazwQ
gatunku drzewa lub ktzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cm,
a w przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d ka2dego z tych pni,
b) nie posiada WraLnie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony
drzewa. WielkoSi powierzchni, z ktorcj zostanie usunigty krzew, miejsce, ptzyczyng, termin
zamierzonego usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wyhika z celu
zwiEzanego z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykon any przez
projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania
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dzialki lub"terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla ktorej jest on wymagany zgodnie
z ustaw4 z dnra 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce usy'tuowanie drzewa
w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych istniej4cych lub
projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzefl zastgpczych, stanowi4cych
kompensacjg przyrodnicz4 za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt przesadzenia drzewa
lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy b4dL projektu zagospodarowania
nieruchomo6ci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie
uzgodnienia warunk6w reahzacji przedsigwziqcia w zakresie oddzialy.wania na obszar Natura
2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na czynnoSci podlegaj4ce zakazom
okreSlonymwaft.5l ust. l pkt 1-4 il0orazwart.52ust. l pkt 1,3,7,g,12,13,15 iezelizostalo
wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlohona, dokumentacj? w mysl art. 50 $ I ustawy Kpa
lvYznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzema czynnoSci urzgdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglEdzin ustalono stan faktyczny, zweryfikowano dostqpnoSc miejsc do
nasadzen zamiennych oraz okreslono cechy usuwanych drzew - ich wartoSi przyrodniczq,
w tym rozmiar drzew, funkcjg jak4 pelni4 w ekosystemie, wartoSi kulturow4, walory
krajobrazowe i lokalizacj g.

W czasie wizji terenowej stwierdzono, 2e drzewa znajduj4 siQ w bezpo6rednim
s4siedztwie ci4gu komunikacyjnego ponadto drzewa sq w zlym stanie zdiowotnym, korony drzew
zamieraj4. Analiza przebiegu infrastruktury podziemnej na mapach Geo-Info 6 iNet wykazala, Le
w odlegloSci2 m znajduje sig przew6d cieplny. Drzewa stanowi4 zagroaenie ludzi i mienia. W chwili
drzewa posiadaj4 wartoSi przyrodnicz4, krajobrazow4 i kulturow4. Na t4 okolicznoSi
sporz4dzono protok6l oglgdzin. Rozpoznaj4c sprawg i oceniaj4c zasadnoSi przedloZonego
wniosku, udzielono zezwolema na usunigcie 2 szt. drzew wyszczegolnionych w punkcie
1 sentencji decyzji.

Zasad4 jest, Ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub
krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwoleniana usuniqcie drzew
lub krzew6w. Jakkolwiek tresi art. 86 ust. 1 uoop zakladawyj4tki i tak nie nalczasig oplat za
usunigcie: ,,1) drzew lub lcrzew|w, na /ct6rych usunigcie nie jest wymagane zezwolenie,.
2) uchylony; 3) drzew lub lcrzewfw, jeieli usunigcie jest nviqzane z od.niwq i pielggnacjq
drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici tupisanej do rejestru zabytkow,. 4) drzew lub
lcrzew6w, kt6re zagra2aiq bezpieczenstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektqch
budowlanych lub ,funkcionowaniu urzqdzen, o hdrych mowa w art. 49 f I Kodepsu
cyvilnego; 5) drzew lub lcrzew6w, h6re zagra2ajq bezpieczeristwu ruchu drogowego lub
kolejowego albo bezpieczenstwu Zeglugi; 6) drzew lub krzew6w w zwiqzku z przebudoiq dr6g
publicznych lub linii kolejowych; 7) drzew, ktorych obw6d pnia mierziny ,o wysokoici
130 cm nie przekracza; a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowicLt zwyczoJnego,
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonoliitnelo,
b) 80 cm - "'w przypadku pozostalych gatunk|w drzew - w celu przywrocenia grunt6w
nieuzytkowanych do uZytkowania rolniczego tub do innego uzytkowania zgodnego
z przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie zagospodaio*oiio
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; B) krzewu lub
lvzewdw rosnqcych w skupiskach, polcrywajqcych grunt o powierzchni do 50 m2, w celu
prz\nurdcenia grunt6w nieu|ytkowanych do u2ytkowania innego nii rolnicze, zgodnego
z przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie zagospodaro*oiio
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tereiu,. 9) drzew lub
lcrzew|w w nuiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub lcrzew|w na terenach zieleni;
l0) drzew lub krzewdw, kt6re obumarly tub nie rokujq szansy no przezycrc, z przyczyn
niezale2nych od posiadacza nieruchomoici; l t) topoti o obwodzii pnii nxrerzonym na
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wysokoSci I30 cm v)ynoszqcym powy2ej 100 cm, nienale2qcych do gatunk6w rodzimych, je2eli
zostanq zastqpione w najbliiszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunkow;
12) drzew lub krzewdw, jezeli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roilin, nvierzqt i grzybow
objgtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub lcrzewow
z grobli stawdw rybnych; l4) drzew lub krzew6w, jezeli usunigcie jest zwiqzane z regulacjq
i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzen wodnych
sluiqcych ksztaltowaniu zasob|w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie
niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzeri; 15) drzew lub krzewow usuwanych
z terenu poligon6w lub plac6w twiczefi, slu2qcych obronnoici paristwa. 2, W przypadkach,
o kt6rych mowa w ust. l, jezeli wydanie zezwoleniq na usunigcie drzewa lub krzewu zostalo
uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub llzewu albo wykonania nasadzen zastgpczych,
a przesadzone albo posadzone drzewo lub lcrzew nie zachowaly 2ywotnoSci po 3 latach od
dnia uplywu telminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
nasadzefi zastgpczych, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn zaleZnych od posiadacza
nieruchomoSci, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu
naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeri zastgpczych. Przepisy
art. 83c ust. 4 oraz at t. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio. 3. W przypadku niewykonania
nasadzen zastgpczych, o kt6rych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunigcie drzewa
lub krzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji".
W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sy'tuacj4 w. kt6rej drzewa wskazane do
usuniEcia stanowi4 zagroheme bezpreczenstwa os6b i mienia w istniej4cych obiektach
budowlanych. Wobec powyzszego zezwolenia na usunigcie ww. drzew udzielono bez
pobrania oplaty z tego tytulu, zgodnie z afi. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody c1rt.'. ,,art. 86 ust. l. Nie nalicza sig oplat za usunigcie; pkt 4) drzew lub
krzew6w, kt6re zagra2ajq bezpieczenstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach
budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o kt1rych mowa w art. 49 $1 Kodeksu
cywilnego. "

JednoczeSnie, w mySl art. 83c ust. 3 i ar1. 83d ust. 2 ustawy o ochronieprzyrody, cyt:. ,,art.
83 c ust. 3. Wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu moie byt uzale2nione od
olcreilenia przez organ nasadzeri zaslgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu. ArL
83d ust. 2. W przypadku uzale2nienia wydania zenttolenia na usunigcie drzewa lub lvzewu od
wykonania nasadzeri zastgpczych, zenuolenie to olcreila dodatkowo: /) miejsce nasadzen,'
2) liczbg drzew lub wielkoit powierzchni lvzew6w; 3) minimalny obwod pnia drzewa na
wysokolci 100 cm lub minimalny wiek lcrzew|w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub lrrzew6w;
5) termin wykonania nasadzefi; 6) termin zlo2enict informacji o wykonaniu nasadzen",
zezwolenie na ich usuniqcie zostatro uzaleLnione 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 $trony le2y,
by zakupiony material nasadzeniowy byl jak najlepszej jakoSci orcz zostal objgty pracami
pi e I g gnacyj nymi gwarantuj 4cymi utrzym ani e we getacj i.

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzew
wnioskowanych do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (ar1, 83c ust.
1 ustawy z dnta l6 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody) c5rt..: "Organ wlaiciwy do wydania
zenuolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin
w zakresie wyst7powania w ich obrgbie gatunkdw chronionych".

W punkcie 5 sentencji decyzji umorzono postgpowanie administracyjne w sprawie
wydania zgody na usunigcie 1 szt. drzewa (topola mieszaniec euroamerykanski) rosn4cego na
terenie nieruchomoSci przy ulicy Zbolowej 4a w tr odzi, z uwagi na brak drzewa w terenie.
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Bior4c poniZsze pod uwagg orzeezonojak w sentencji.

Ptzed przyst4pieniem do usunigcia drzew objgtych niniejszym zezwoleniem, prosimy
o zapoznanie sig z informacj4 dodatkow4 w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwierz4t,
zawart4w zal4cznikurr 2 do decyzii.

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

zast4pienie ich innymi drzewami w punkcie 2 senter-rcji zezwolenia, u poruJror1" drzewa nie
zachowaly zF'votnoSci po 3 latach od dnia upll.wu terminu wskazanego w punkcie 2 sentencji lub
przed uply'wem tego terminu, z przyczyn zalehnych od posiadacza nieruchomosci, nalozoly
zostanie ponownie w drodze decyzjt obowi4zek wykonania nasadzefi zastqpczych. W przypadku
niewykonania nasadzeri zastEpczych zgodnie z zezwoleniem, bgd4 miaty iastosowanie przepisy
o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji. podstawaart. 86 ust, 2 i 3 uoop.

2. Usunigcie drzew poza terminem okreslonym w punkcie 3 ppkt 1 sentencji poirakto*ane zostanie
jako delikt adminisfracyjny, o kt6ryrn mowa w art. 88 ust. 1 pkt I uoop,-polegaj4ey na usunigciu
drzew bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawg do wymierzenia administracyjnej kary
pienigZnej w wysokodci dwukrotnej oplaty za usunigcie drzew.

3. Niniejsza decyz-ia wygasa w przypadku nieusunigcia drzew w terminie okreslonym w pkt 3 ppkt Ijej sentencji.
4. Z.obowt4zanie_strony w punkcie 4 sentencji d,ecyzji do powiadomienia Wydziatu Ochroly

Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spoiecznych Urzgdu Miasta N,odzj o dokonaniu
nowych nasadzef ma na celu umo2liwienie stwierdzenia, 2e strona wypetnila warunek okreslony
w punkcie 2 sentencji decyzji.

5' Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew nie nvalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci karnej za
nieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotycz4rych
ochrony przyrody i ochrony ntvierzqt, w szczeg6ln oici zakazu niszczenia gniazd i schronieri
mvierz4t objgtych ochron4 prawn? oraz humanitarnego traktowania zwterz4tazikich.

6' od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawcz"qo_* N'odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowi"ska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta \,odzi,
dzialaj4cego z upowainienia Prerydenta Miasta N,otlzi, w terminie 14 dni od daty jei
otrzymania.

^:i{'r"

Zalaczniki:
1 . Mapa z lokalizacjq drzew do usunigcia.
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody

Otrzvmuia:
Zarz4d Zi el eni Miej ski ej
94-303 N,odL, ul. Konstantynowska g/10

2. ala

i ochrony zwierzEt.

Zwolniono z oolaty skarbowei:
Podstawa ustawaz dnia r6 ristopada2006r. o opracie skarbowei (Dz.tJ.z2006 r. Nr 225,po2, r635\
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