
PREZYDENT MIASTALODZI '

znak: DSS-OSR-I. 6 1 3 I .7 89.2017.MB tr 5d2, dnta22.11.2017 r.

DECYZJANRZZI 1167/I7

Dzialaiqc na podstawie art. 104 ustawy z dnta 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postppowania
administracyjnego (Dz. U . 2017 poz. 1257) w zwiqzku z afi. 83 ust. 1, ar1. 83a ust. 1, 2a, 4 i 6, art.
83cust. 1,3i4,art.83dust. 1't2,arl.86ust. 1pkt5i10ustawyzdma16kwietnia2004r.
o oclrronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422)
po rozpattzeniu wnioskuZarzqduZieleni Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10,

orzeka

l. Zezwoli( Zarz4dowi Zieleni Miejskiej w tr-odzi, na usunipcie 1 sztuki drzewa
zna.iduj4cego siq na terenie pasa drogowego ul. Zeromskiego na wysokoSci rc 26 w Lodzi
(dzialka ewidencyjna nr 22315 w obrpbie P-9), wymienionego w Tabeli nr 1, pn. .yqrftaz

drzewa do usunipcra,bez pobrania oplaty ztego tytulu.

Tabela nr l. Wvkaz drzewa do

Lokaltzacja drzewa przedstawiona zostatra na mapie stanowi4cej zalqcznlk rtr 1 do
niniejszej decyzjr.

2. UzaleLni(. wydanie zezwolenia na usuniEcie drzewa wymienionego w pkt 1, od
zastqpienia go sadzonkenowego drzewa w postaci I sztuki, jak w Tabeli nr 2.

Tabefa nr 2 Wykaz nasadzefi zami

Urz;1d l\4iasta Lodzi
Depaltancnt Spraw Spoiecznych
\A/1,6rio1 Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
AI. I'ilsudskiego 100

92-326 Locli

aDela nr rzewa do usun

L.P
Nr na
mapie

Gatunek

Obrn'rid pnia
drzewa na

lvysoko5ci 130 cm
[u'crn'l

P rzy czy na u sunipcia drzewa

I Klon srebrzysty
172cm

(we wniosku
175cm)

Drzewo obumarle, nie rokuje szansy
na dalszy prawidlowy rozw6j.

Posiada wypiqtrzony
powierzchniowy system

korzeniowy. RoSnie
w pobli2u latarni. Drzewo pochylone
na ciqg jezdny. Stwarza zagroheme
bezpieczenstwa ruchu dro gowe go.

a anr zn zen zamten

L.p. Gatunek Parametry nasadzeri: obrv6d pnia w cm rra rn'ysckoSci 100
cm

Drzewo liSciaste 8cm



Nowe nasadzenie naleLy wykonad na terenie bpd4cym we wladaniu Zarz4du Zieleni
Miejskiej w N-odzi, w miejscu gwarantujQcym prawidlowy rozrv6j nowej sadzonki. Nowe
nasadzenia nie mogq kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3.Ustalid nastqpuj4ce, kofcowe i nieprzekraczalne terminy realizacji zezwolenia:

a) termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, ustala siE do kor[ca erudnia 2018r.;

b) termin wprowadzenia nasadzenia zastEpczego o kt6rym mowa w punkcie 2, ustala siq
do korica maia 2019 r.

Zmiana terminu usunigcia drzewabqd?termrnu wprowadzenianasadzenia zastEpczego moze
nast4pi6 na wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w N,odzi w decyzji - zezwolenrt
zmieniajqcym, pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem o zmiang przed uplywem termin6w
wymienionych w podpunktach a i b powy2ej.

4. Tobowi4za( Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr odzi do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UrzEdu Miasta Loclzi
o dokonaniu nowego nasadzenia. Informacje o nasadzeniu zamiennym wprowadzonynT przez
Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr-odzi nale|y przesylac do Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w okresach p6lrocznych, w terminach:
- do 15 lipca danego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od stycznia do

kot'rca czerwca danego roku,
- do 15 stycznianastEpnego roku-wprzypadku nasadzeniawykonanego w okresie od 1 lipca

do 31 grudnia danego roku.
Do powiadomieri nale?y dolqczyc mapq lub szkic sl.tuacyjny z Iokalizacj4 i inwentaryzacj4
wykonanego nasadzenia.

Uzasadnienie
Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Depaftamencie Spraw Spolecznych

w UML wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej, o wydanie pozwolenia na usunigcie 1 sztuki
drzewa z pasa drogowego ul. Zeromskiego na wysokoSci nieruchomo5ci nr 26 'w Lodzi
(dz. nr 22315 w obrqbie P-9). W uzasadnieniu podano, 2e drzewo jest cyt:. ,,silnie zasychaj4ce".
Do wniosku dol4czono:

- inwentary zacj p dr zew a;
- mapQ z zaznaazona lokaltzacj4 wnioskowane go drzew a do usuniEcia;

PodstawE materialnoprawne rozpatrzema przedmiotowej sprawy stanowiq przepisy
zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jest zasada, Ze
usuniqcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moze nast4pii po uzyskaniu zezwolenia
wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomolci zazgod4wlaSciciela nieruchomoSci, wlaSciciela
urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny
( Dz. U. z 2017r. poz. 459, z p62n. zm. ) - jeheli drzewo, bqdL l<rzew zagraLajqtym urzqdzeniom.
W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu zterenu nieruchomoSci
wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent miasta w formie dec,:,zji
administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w.

W atlykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usuniEcie drzewa lub krzew6w, kt6re powinno zawierac: imig, nazwisko, adres, lub

Urz4d Miasta t odzi
Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskiego 100

92-326 t 6dt

2



siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenre o posiadanym tytule prawnym wladania nieruchomoSci{
albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49$ iKo zgodE wlaSciciela nieruchomoSci jesli jest wymagana, nazwe gatunku drzew{
lub pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cm, a w przypadku gdy na teJ
wy a) posiada kilka pni - obw6d ktzdego z tych pni, b) nie posiada wyra1ni|
wydzielonego rednio ponilej korony drzewa. wielkosd
powierzchnt, z ce, przyczynp, termin Zamrerzonego usuniqci{
drzewa lub kr wynika z celu zwiqzanego z prowadzenier4
dzialalnoSci g ojektanta
odpowiednie uprawnienia budowlane projekt lub terenu
reahzacjt inwestycji, dla kt6rej jest on wymag a7 lipca I
budowlane - okreSlaj4ce usytuowanie drzewa
budowlanych istniejqcych lub projektowanych
zastEpczy ch, stanowiqcych kompensacj E przyr o d
przesadzenta drzewa lub krzewu, wykonan
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjg
postanowienie w sprawie uzgodnienia war
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych n{
czynnoSci podlegaj4ce zakazom okreslonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i I0 orazw art, 52 ust, 1 pki
1,3,7,8,I2,I3,1 5 jeieh zostalo wydane.

Po zapoznaniu siq ze zlolonq dokumentacj4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzonq
brak6w formalnych w przedlolonym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kp{
wyznaczono oglpdziny w terenie celem przeprowadzenia czyruroSci urzqdowych. W trakci{
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, okreslono cechy usuwanego drzewa +

jego wartoSi przyrodnrcz4, w tym rozmrar drzewa, funkcjg jak4 petrni w ekosystemie, wartoSd
knlturow4 walory ktajobrazowe i lokalizacjg. W terenie stwierdzono, 2e drzewo wnioskowand
do usuniqcia to klon srebrzysty o obwodzie pnia l72cm. Drzewo obumarle, nie rokuje szansy n4
dalszy prawidlowy rozwoj. Posiada wypiEtrzony powierzchniowy system korzeniowy. RoSnid
w pobliZu latarni. Drzewo pochylone na ci4g jezdny. Stwarua zagroilenie bezpieczehstwa ruchrl
drogowego.

Rozpoznajqc sprawQ i oceniajQc zasadnoSi ptzedloionego wniosku, udzielono zezwolenia nd
usunipcie 1 sztuki drzewa gatunku klon srebrzysty, wyszczegolnionego w punkciQ
1 sentencji decyzji.

Zasadqjest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunipcie drzewa lub krzew6wj
kt6re nalicza r pobrera organ wlaSciwy do wyd
Jakkolwiek treSi arl. 86 ust. 1 uoop zaldada
,drzetv lab krzewdw, ne kt6rych usuniqcie nie j
na kt1rych usuniqcie osoba fizyczna uzyskala

lub jezeli usuniqcie jest nuiqzane z odnowe

::: trvu,)#,*fi'"f,1,!f,'fl"'#,ir17:::;' :/,!f,:1,
budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o ktdrych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego,l
5) drzew lub h'zew6w, kt6re zagrazajq bezpieczenstwu ruchu drogowego lub kolejowego albQ
bezpieczeristwu zeglugi;6) drzew lub krzew6w w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych lub linil

o na wysokoici 130 cm nie przekracza),
i, zwyczajnego, klonu jesionolistnego, kloru)
o nolistnego, b) 80 cm - w przypadku pozostalycll
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gatunkdw drzew - w celu przywr6cenia grunt1w nieu2ytkowanych do uzytkowania rolniczego ltLb
do innego uiytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, olcreSlonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudotuy i zagospodarotuania
terenu; 8) krzewu lub krzew|w rosnqcych w skupisku, pokrywajqcych grunt do 50m', u, celu
przywrdcenia gruntfw nieuiytkowanych do u2ytkowania rolniczego lub do innego uZytkowania
zgodnego z przeznaczeniem terenu, olcreilonym w miejscowym planie zagospodarovtanicr
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 9) drzew lub
krzew6w w zwiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub krzewfw na terenach zieleni; 10)
drzew lub lcrzewdw, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na przezycie, z przyczyn niezaleLnych orl
posiadacza nieruchomoici;Il) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokoici 130 cltt
wynoszqcym powyiej 100 cm, nienalezqcych do gatunkfw rodzimych, jeZeli zostanq zastqpione
w naibliZszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk6w;12) drzev, lub krzew|yt, jeieli
usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roflin, nuierzqt i grzyb6w objqtych ochronq gatrmkou,cp lub
ochrony siedlisk przyrodniczych;13) drzew lub lcrzew6w z grobli stawdw rybnych; 14) drzetv lrtb
krzew6w, je2eli usuniqcie jest zwiqzane z regulacjq i utrzymaniem koryt ciek6w natan,alnych,
wykonlnvaniem i utrzymaniem urzqdzeri wodnych sluzqcych lcsztaltowaniu zasobdw wodnych orctz
ochronie przeciwpowodziowej w zalvesie niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych
urzqdzeit; 15) drzew lub krzewfw usuwanych z terenu poligondw lub placdw twiczeit, sluLqcych
obronnoici panstwa.2. W przypadkach, o ktdrych mowaw ust. 1, jezeli wydanie zezv,olenia ncr

usunipcie drzewa lub krzewu zostalo uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub krzev,u albct
wykonania nasadzeri zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachotucrly
4nvotnoici po 3 latach od dnia uptywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie
lub wykonanie nasadzen zastqpczych, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn zale1nych od
posiadacza nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa ltrb
krzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeri zastqpczych. Przepis:y
art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpotuiednio.3. W przypadku niewykonanicr
nasadzeli zastqpczych, o kt1rych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usuniqcie drzewa lab
kr z ew u, sto suj e s iq przepisy o po stQpow aniu e gz ekucyl nym w admini str acj i " .

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z v'ryjqtkiem zwiqzanym z zarstnieniem, dw6ch
przeslanek po pierwsze, drzewo wskazane do usuniqcia nie rokuje szansy na dalszy prawidlowy
tozwSj, po drugie stanowi zagroheme bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wobec powyZszego
zezwolenta na usunigci e drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, zgodnie z art. 86 ust.
1 pkt 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody cyt.; ,,art. 86 ust. l. Nie naliczcr
siq oplat za usuniqcie: pkt 5) drzew lub lcrzewdw, ktdre zagra2ajq bezpieczeris,fvttr rutchu
drogowego lub kolejowego albo bezpieczenstwu zeglugi; pkt. l0 drzew lub /a.zew6w, ktore
obumarly lub nie rokujq ans na prze2ycie, z przyczyn niezalehnych od posiaclaczct
nieruchomof ci. "

Jednocze5nie, majqc na uwadze potrzebE odnawiania zasob6w sktradnikow przyrody,
w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.: ,,art. 83 c ust. 3, Wydanie
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu moze byt uzaleinione od okreilenia przez ot.gan
nasadzeit zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art. 83d ttst. 2. W przypcrriku
uzaleZnienia wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu od wykonania nctsadzen
zastqpczych, zenuolenie to olcreila dodqtkowo: l) miejsce nasadzeit; 2) liczbq drzev, lub wielkoit
powierzchni lcrzew|w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub minimctlny u,iek
krzew6w; 4) gatunek lub odmianq drzew lub krzew6w; 5) termin wykonania na.sadzen; (t) terrnin
zlozenia informacji o wykonaniu nasadzen", zezwolenie na usuniqcie drzewa zostalo uzalezntone
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
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nriasta. W interesie Strony le2y, by zakupiony mateiaN nasadzeniowym byl jak najlepszej jakoSci
oraz zostal objqty pracami pielqgnacyjnymi gwarantujQcymi utrzymanie wegetacji.

W dniu oglgdzin terenowych pzeprowadzonych przez organ w obrpbie drzewa
rvnioskowanego do usuniqcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (ar1. 83c ust. 1

ttstawy z dma 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydania
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lvzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin w zalqesie
wystQpowania w ich obrqbie gatunkdw chronionych".

Zgodnie z treSciq art. 83 ust. 2b ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji
\znano zA uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w tr odii,
w zwi4zku z niewyraLeniem stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania
proj ektu niniejszego zezw olenia.

Bior4c powyLsze pod uwagq orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

1, W odniesieniu do dtzewa wymienionego w punkcie ff 1 sentencji, wobec kt6rego
przewidziano zast4pienie go innym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenia, a posadzone
drzewo nie zachowa 2ywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 4
ppkt 2 sentencji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zalehnych od posiadacza
nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania
nasadzenia zastgpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastppczego zgodnie
z zezwoleniem, bEdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym
w administracji. Podstawa art.86 ust. 2 i 3 uoop.

Usunipcie drzewapozaterninem okreslonym w pkt 3 ppkt 1 sentencji potraktowane zostanie
jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegajqcy na
usuniqciu drzewa bez wymaganego zezwolema, stanowi4cy podstawE do wymierzenia
adnrinistracyjnej kary pieniqZnej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usunipci e drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniqcia drzewa w terminie okreSlonym w pkt 3
ppkt 1 jej sentencji.

7'obowiqzanie Strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta tr odzi
o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umoZliwienie stwierdzenia, Ze Strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.

Uzyskanie zezwolema na usuniqcie drzewa nie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialnoSci
karnej za nreptzestrzeganie zakazow i ogramczeri wynikaj4cych z przepisow og6lnych,
dotyczqcych ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnoSci zakazu nrszczenia gniazd
i sclu'onieri zwietzqt objEtych ochron4 prawne oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

2.

5.

6. Od niniejszej decyzji przysluguje Stronie odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w \.odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
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Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta tr odzi,
dzialaj4cego z upowaZnienia Prerydenta Miasta N,odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrrymania.

{
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Zalaczniki:

1. Mapa zlokalizacjqdrzewa do usunigcia oraz nowym nasadzeniem zasrgpczym
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i zwierzqt.
Otrzvmuia:

. Zar zqd Zieleni Mi ej skiej
94-303 N-6d2, ul. Konstantynowska 8/l 0

2. ala
Do wiadomoSci:

Zarzqd Dr6g i Transportu
90-447 L6d2,ul. Piotrkowska I73

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa zdnia16listopada 2006r. o optracie skarbowej (jednolity tekst: Dz IJ.22016r.,po2.1827).
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