
PREZYDENT MIAS TA I.ODZI
znak: DSS-OSR-I.61 3 1. 1 01 g.2017 .MSZ

DECYZJA NR Zzn2s7t17 R
DziaLajEc na podstawie art. 104 ustaw y z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodekspostgpowania administracyj

art. 83 ust. 1, art. g3aust. 1,
4 i 5 ustawy z dnia 16 kwi

poz. 60,
ni Miejstr
7.2017.87,) tynowskiej 8/10 (pismo znak:

orzeka
l' zezwoli( Zarz4d'owi zieleni Miejskiej w tr odzi na usunigc ie 2 szt.drzew, rosn4cych naterenie pasa drogowego ul. zimnawoda przy nr35B w tr od,zi (dzialkaewidencyjna nr g1

l*Xl:rrl,i?,.X'fiii,lllnvch 
w rauetl'nr 7, pn' wvkaz drzew do usunisc ia, bez

tr 6d2, dnia29.12,201i r.

Lokalizacja drzew obj gtych
stanowi4cym mapg.

zezwoleniem okreslon a zostaNa w zalqczniku nr 1 do



2, IJzaleini(. wydanie zezwolenia na usunigcie

ich nasadzeniami zamiennvmi w iloSci 2 szt.

drzew wymienionych w
drzew, wymienionych w

pkt 1 od zast4pienia

tabeli nr 2.

abela nr 2 - Y,lvkaz nasadzeii

I Lioa drobnolistna 2 szt. I4cm

Nowe nasadzenia naIe|y wykona6 na terenie pasa drogowego ul. Zimna Woda

w Lodzt lub na terenach bEd4cych w zasobach Miasta pozostaj4cych w administrowaniu

Zarz4dg Zielent Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j nowych sadzonek.

planowane miejsce nasadzeri nie mo2e kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4
techniczn4.

3.Ustalidnastgpuj4ce,ko1rcoweterminyrea|izacjizezwo|enia
. usuniqcie drzew wyn.rienionych w punkcie m 1 sentencji moze nast4pi6

w terminie do kofca grudnia 2018 r.;
. wprowadzeme nasadzeir zasrgpczych. o kt6rych mowa w punkcie nr 2 sentencji

powinno nast4pic w terminie do korica grudnia 2018 r':

4. Zobowi4za(. Zarzqd Zteleni Miejskiej w Lodzi do poinformowania "wydajqcego

zezwolenie o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o ktoqrm mowa w punkcie 2 sentencji

w terminie do 14 dni od daty jego wykonania.

Uzasadnienie

Do Wydziatru Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Depaftamencie Spraw Spolecznych

Urzgdu Miasta tr odzi wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr'odzi o wydanie

zezwoleniana usunigcie i szt, drzew, rosn4cych na terenie pasa drogowego ul' Zimna Woda

w tr odzi - przy posesji o adresie uL Zimna Woda 35B. W uzasadnieniu podano, 2e drzewa

posiadaj4 po.hyion" w strong ci4gu komunikacyjnego pnie. Ponadto drzewo nr 1 posiada

poaluZnie pEknigty pien, natomiast drzewo nr 2 posiada ubytek pnia. Do wniosku dol4czono

mapQ z lokalizacj4 drzew do usunigcia.
podstawg materialnoprawn4 rczpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy

zawartew rczdziale4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawariajest zasada,

2e usunigcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moze nast4pi6 po uzyskaniu

zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgoda, wlaSciciela

nieruchomo6ci, wla$ci cielaurz4dzen, o ktorych mowa w art. 49 $ I ustawy z dnta 23 kwietnia

1964r - Kodeks cywilny ( Dz. u. z20I4r. poz. I2l, zpoLn. zm.) - jeiteli drzewo, b4d2kzew

zagra1aj4 tym urz4dzeniom. W mySl art. 83a ust.l uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub

krzewu z terenu ni.ruchomosci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent

miasta w formie decyzji administracyjnej, aw przpadku gdy zezwolente dotyczy drzewa lub

krzewu z lerenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzkt konserwator

zabykow.
W przedmiotowej sprawie wniosek zloLyt wladaj4cy ww. nieruchomoSci4. Dziatrka nie

nale|y do katalogu nieruchomoSci wpisanych do rejestru zabyk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarlo obligatoryjne elementy wniosku o wydanie

zezwolenia na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re winno zawierac: imiq, nazwisko, adres,

lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tltule prawnym wladania

nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzefi, o kt6rych mowa
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cy.r,vilnego, zgodp wlaScici el a ni eruchomo Scikrzewu, obwod pnia drzewa mierzony "nt1;":[:
tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni _tlnie '-,'^* f"'.- z tYch Pni,

rowie i:: obwodu bezP zej korony
zamierzonego usuniEcia usunigty krzew, mielsce, ptzyczyne, termin
zwiqzanego"t p:oowadzeniem dzjala 

ewu otaz wskazanie czy ' , .;i;
qrgjgktania po.ruaulq";" ;dil#,'J',?";t#,:T,'""q##tr*T, ,"::;:
y""!#iy:':ffi: i ,w?gi;...:ffi'il*:Tihli;"*"' 

u' 
zgodnie

w odniesieniu do granic nieruchomosci i obiektow dtzewa

planu 
""r"gr;ri zastipczycn, ro""rilUrlil

lub krzewy lub projeki prLesad,zenia drzewa
mapy b4dL projektu zagospodarowania

uz g o dn i e ni a warunk 6 w r e alizac j ip rze d s i p w,Iil#ffij rkjn r#ffi 
; ruil,**2000' zezwolenie w stosunku io'sutunto* ,ir.orrrony.ir na czynnosci podlegaj qce zakazom

#Tf,o"*- 
w art.51 ust. r pr.t r-f,i r0 orazw art, szlr,. 1 pkt 1 ,3,7,8,r2,r3,r5 jezerizostalo

po zapoznaniu sip ze zlo2r
wznaczono ogrEdzinv *i",*i" ;;i"T,*::iilil:?fl,x#n'";T ,.r,?oj,,,iJ'tx."[l3t::::::;n;;,*"Tilt'oglpdzin 

u.tuio,,o {t^'n"t'ii)"i,'l*"rynro*ano dostppnosi miejsc do
w tym rozmiar dr ehi wkrajobrazowe i loka ierd 

1fiest pochylone w stronp ogrodzenia nieruchomosci przy uricy zimnawidoczne jest podluzn" pp[niE"ie, fonadto wierzchol'eklest uschniqty" Drzew o rtr 2posiadazaburzon4 statykp rpGti arzewl lest ,i"u-"rpi.Jri" po"tyiony w stronQ ci4gu
[ilU'ff#T:;":1.'itnu woiu)' Nu pniu widocrnu J.ri listwa 

^rrLo*uz odkry,tym
Analiza orzebiegu infrastruktury oodziemnej na mapach Geo-Info 6 iNet potwierdzilakoliziq dtzew z przebiegiem technicznych .iiia^o kanarizacyjnych otaz rowowmelioracyjnych wraz z umocnieniami. w zasiqgu-i;;;, znajduje sip r6wnie L przexvod

ifTff'4netvcznv' 
w chwili ou""n"i drzewa;;;t; zagrozenie bezpieczenstwa rudzi

Zasad4 jest,
kt6re nalicza i
krzew6w. Jakko
usunipcie : ,,1) drzew
2) drzew lub krzewow
niezwiqzane z prowacl
usuniqcie iesr zwiqzane 'spodarcze.f ; 3) drzew tub krzewow, jezeli
wpisanej do reiesriu za 1 drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici
rit mie1ia * ",'i,tiii,yih 

obr"ho", u"i|!,f,ffii,0il; u"::!:.",rstvvu tudzi
mowa w art, 49 .{ / r.,- t r ,^,,-,"i_),1^7"J,'"i urzcpdzen, o kt1rych
bezpieczerirt*r rlurnl, 

I 
^oae,su ,[T"ilr::"r;, 

t, drzew tub krzew6w,--'iaru ,ogrozoiq
b:ry?* w nuiqzku z pr dr6g pubti
obw6d pnia mierzony na wysokoici 130 cm niewierzb' kasztanowca auyczajnego, klonu jesionoristnego, kronu srebrzystego, robinii

cznych
i Rolnictwa
kEgo 100



akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 50 cm - v) przypadku pozostalych gatunk6w drzew -
* ,nlu prry*rSrnria grunt|w nieuzytkowanych do u|ytkowania rolniczego lub do innego

uiytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenLt, olcreilonym w mieiscowym planie

,igospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

rclenu; 8) krzew6w, kt6rych iirk nin przelrracza 25 lat, w celu przywr6cenia grunt6w

nieu2ytko,wanych do uzytkowania rolniczego lub do innego u2ytkowania zgodnego

z przeznaczeniem terenu, okreilonym w a

przestrzennego lub decyzii o warunkach zabudo t b
-krzewow 

w rwiqzku ,- ribirgo*i pielqgnacyiny n i;

t0) drzew lub krzewow, kt6re obumarly lub nie rokuiq szansy na prze1ycie' z przyczyn

niezaleinych od posiadacza nieruchomoici; 11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na

wysokosci 130 cm yrynoszqcym powyzej 100 cm, nienalezqcych do gatunk6w rodzimych' iezeli

zostanq zastqpione w najbli2szym sezonie wegetacyinym drzewami innych gatunk'w;

l2) drzew lub krzew6w, jeieli usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzybow

objqtych ochronq gatu'n"kowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub l(zew6w

z grctbli staw|w rybnych; 14) drzew lub lvzew6w, jeieli us

i itrzymaniem koryt ciekdw naturalnych, wykonywaniem i

slu2qcych ksztaltowaniu zasob|w wodnych oraz ochronie

niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych urzqclzen; 15) drzew lub krzew,w usuwanych

z terinu poligon6w lub plac^w twiczeri, sluLqcych obronnoici paristwa. 2. W przypadkach,

o kt1rych mowa w ust. i, lrzrti wydanie zenvolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu zostalo

uzaleinione od przesadzenia tego drzewa lub l(zewu albo wykonania nasadzen zastqpczych'

a przesadzorn olbo posadzone drzewo lub lvzew nie zachowaly 2ywotnoici po 3 latach od

dnia uplywu termiiu wskazanego w tym zenvoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie

nasadzen zastqpczych, lub przei uptyw;em tego olcresu, z przyczyn zale2nych od posiadacza

nieruchomoici, organ wlaiciwy io wydania zenvolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu

naklada ponownie w drodze decyzii obowiqzek wykonania nasadzen zastqpczych' Przepisy

art. g3c ust. 4 oraz art. g3d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio. 3. w przypadku niewykonania

nasadzen zastqpczych, o kt6rych mowa v) ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usuniqcie drzewa

lub lcrzewu, stosuje siq przepisy o postQpowaniu egzekucyJnym w administracji"

w przedmioiowej sprawie mamy do czynienia z wyj4tkiem zwiqzanym z zaistnieniem,

dwoch przeslanek io'pierwsre, drzewa wskazane do usunigcia stanowiq zagroLenie

bezpreczenstwa osob i mienia w istniejqcych obiektach budowlanych a po drugie stanowi4

zagiokenie bezp\eczefrstwa ruchu drogowego. Wobec powyzszego zezwolenia na usunigcie

ww. drzew udzielono bez pobrania oplaty z tego tltulu, zgodnie z art' 86 ust' I pkt 4 i 5

ustawy zdn\a 16 kwietnia2004r. o ochronie przyrody cy1"',,art' 86 ust' l' Nie nalicza siq

oplat za usuniqcie; pkt 4) drzew lub lcrzew6w, hdre zagra^ajq bezpieczenstwu ludzi lub

mienia w istniejqcyc^h obiektach budowlanych lub funkcionowaniu urzcldzen, o kt1rych mowa

w art.49 Sl Xodeksu cywilnego; pkt 5) drzew lub krzew6w, lct1re zagraLajqbezpieczeitstwu

ruchu drogowego tub kolejowego albo bezpieczenstwu 2eglugi' "

JednoczeSnie, bior4c pod uwagg deklaracjq wykonania nasadzen zamiennych"w mySI arl'

83c ust, 3 i ar1. 83d ust,2 ustawy o ochronie ptzyrcdy, cyl"',,art' 83 c ust' 3' Wydanie

zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu mo1e byt uzalehnione od okreilenia przez olgan

nqs.adzen zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu, Art. 83d ust, 2' w przypadku

uzaleznienia wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lvzewu od wykonania nasadzen

zast(pczych, zezwolenie to okreila dodatkowo; t) miejsce nasadzen; 2) liczbp drzew lub

wielkosc powierzchni krzew6w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub

minimaliy wiek krzewow; 4) gatunek lub odmianq drzew lub krzew|w; 5) termin wykonania

nasadzen; 6) termin zloienia informacji o wykonaniu nasadzeit", zezwolenie na ich usuniEcie
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zostalo uzaleZnione
w terminie okreslony w' okreslonYc

ubytku ," "r."rfri"-i 
unkcie 3 je'j se

ayi iau ;G;;; jakosci oraz zostat "r[TtJ;?;ji ,,utrzymanie wegetacji.
W dniu oglqjzin teren

wnioskowanych do usunigcia, "z otgan w obrgbie drzew
1 ustawy z inia 16 k*i.tniu 2, rk-6w chronionych (art. 83c ust.
zezwolenia na usuniqcie drz : "Organ wlasciwy do wydania
w zalcresie wystQpowania w icl, wydaniem dokonuje oglqdzin

Biorqc ponizsze pod uwagE orzeczonojak w sentencii.

Przed:::::#* 
"i*FffiLk[.?.""'"il3#"?,,Jilff;:il::T 

:;W,
3a ust. 2a ustawy o ochronie.przyrody, projekt niniejsze.iprzez Regionarnego Dyrekto"u o"i'rony s.odowiskaniem stanowiska przezRDos w terminieio oni od dniago zemolenia.

Pouczenie:

sunipcia drzew w terminie okreSlonym w pkt 3



6. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium

Odwolawczego w \.odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony

Srodowisku iRolti.t*a w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta \'odzi,

dzialaj4cego z upowa2nienia Prezydenta Miasta N-odzi, w terminie 14 dni od dafy jej

otrzvmania.

PRE

Za\acznikiz
1. Mapa zlokalizacjqdrzew do usuniEcia.

2, Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierzql.

Otrzymuia:
L Zarzqd Zieleni Miej skiej

94-303 L6d2, ul. Konstantynowska 8/10

aJa

Zwolniono z oolatv skarbowei:
P"drt.*^ Urt"*., dnia 16 tistopada 2006 r, o oplacie skarbowej (Dz U 22006 r' Nr 225, poz 1635)
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