
PREZYDENT MIASTA I,ODZI
znak: DSS-OSR-I.6 1 3 1.416.2017 .M8 tr 6d2, dnia25.08.2017 r.

DECYZJA NRZZI824II7
Dzialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postEpowania

administracyjnego(Dz. U.z2017 poz.1257)wzwiqzkuzafi.83 ust. 1, art.83aust. 1.2a.art.B3c
ust. 1,3r4,art.83dust. Ii2,afi.86ust. lpkt5il0ustawyzdnial6kwietnia2004r.oochronie
przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz.2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074)
po rozpalrzeniu wniosku Zarzqdu Zielem Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10,

orzeka

1. Zezwoli(. Zarz1dowi Zieleni Miejskiej w N,odzi, na usunipcie 2 sztuki drzew
znajdujqcych siq na terenie pasa drogowego ul. Zlotno na wysokoSci nr IS i 26 w Lodzi
(dzialka ewidencyjnanr 473137 w obrgbie P-5), wymienionych w Tabeli nr 1, pn. Wkaz
drzew do usunigcia,bez pobrania oplaty ztego tytulu.

a nr rzew do usun a.

L.P
Nr na
mapie

Gatunek

Obw6d pnia
drzewa na

wysokoSci 130 cm
lw cml

I
Jesion

pensylwariski
188 (we wniosku

186cm)

Drzewo niebezpiecznie pochylone
na nieruchomoS6 nr 18;

pr6chniej 4ce; posiada widoczne
Slady Zerowania kornik6w; kolidujq
z ltmqenergetycznq z widoc znym
Sladem po odlamanym konarze; nie
rokuje szansy na dalszy prawidlowy

r ozw 6j ; stw ar za zagr olenie
b ezpieczenstwa ruchu dro gowe go.

2 2
Jesion

pensylwafski
182 (we wniosku

180cm)

Drzewo niebezpiecznie pochylone
na ci4g jezdny; pr6chniej4ce;
koliduj p z liniqenergetyczn4;

zainfekowane grzybami; nie rokuje
szansy na dalszy prawidlowy

r ozw 6j ; stw at za zagr o Lenie
b ezpieczeftstwa ruchu dro gowe go.

bela kaz d

Lokaltzacja drzew przedstawiona zostaNa na mapie stanowi4cej zalqcznrknr 1 do niniejszej
decyzjr.

2. UzaleLni(. wydanie zezwolenia na usuniEcie drzew wymienionych w pkt 1, od zast4pienia
ich sadzonkami nowych drzew w postaci 2 sztuk,jak w Tabeli nr 2.
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bela 2W kaz nasadzer[Ilr zamlennvc

L.p. Gatunek IlcSd nasadzefi [szt.l Parametry nasadzen:
obw6d pnia w cm na
lrrysoko5ci 100 cm

I Sosna czarna / Swierk ktuj4cy /
buk I jarzqb pospolity / jesion

8cm

Nowe nasadzenia naleiLy wykonad na terenie bpd4cym we wladaniu Zarz4du Zieleni
Miejskiej w \'odzi, w miejscu gwarantujQcym prawidlowy rozw6j nowych sadzonek. Nowe
nasadzenia nie mog4 kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3. Us ta li6 nastEpuj 4ce, kofl cowe i nieprzekr aczalne terminy r ealizacji zezw olenia'.

a) termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkcie 1, ustala sig do korica grudnia 2018r.;

b) termin wprowadzenia nasadzen zastqpczych o ktorych mowa w punkcie 2, ustala sip
do korica maia 2019 r.

Zmiana terminu usuniqcia drzew bqdL terminu wprowadzenta nasadzefl zastgpczych moZe
nast4pii na wniosek Zarzqdu Zielem Miejskiej w N,odzi w decyzli - zezwoleniu
zmienrajqcym, pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem o zmiangprzed uplywem termin6w
wymienionych w podpunktach a i b powyzej.

4. Zobowipza(. Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr-odzi do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UrzEdu Miasta Lodzi
o dokonaniu nowego nasadzenia. Informacje o nasadzeniach zamiennym wprowadzonych
przez Zarzqd Zielem Miejskiej w :l,odzi nale?y przesyla( do Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w okresach pokocznych, w terminach:
- do 15 lipca danego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od stycznia do

kof, ca czerw ca dane go roku,
- do 15 stycznia nastEpnego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od 1 lipca

do 31 grudnia danego roku.
Do powiadomief, nale?y dolqczyc mapg lub szkic s1'tuacyjny z lokalizacj4 i inwentaryzacjq
wykonanego nasadzenia.

Uzasadnienie
Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych

w UML wpiyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej, o wydanie pozwolenia na usuniqcie 2 sztuh
drzew z pasa drogowego ul. Zlotno na wysokoSci nr 18 i 26 w N,odzi (dz. nr 4731237 w obrqbie
P-5). W uzasadnieniu podano, 2e drzewa cyt:. ,,nr 1 - posiada silnie wypr6chnialy pief oraz
widoczny Slad po odlamanym konarze, stwarza zagro2enie bezpieczehstwa; nr 2 - posiada silnie
wypr6chnialy pieri, pochylony nad ulicq stwarza zagroheme bezpieczenstwa". Do wniosku
dol4czono:
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- inwentaryzacjE drzew;
- mapQ z zaznaczona lokalizaci 4 wnioskowanych drzew do usuniqcia;

Podstawq materialnoprawne rczpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawatte w rczdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jest zasadi, zs
usuniqcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moZe nastqpid po uzyskanru zezwolenia
wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomolci za zgodqwlaSciciela nieruchomoSci, wlaSciciela
utzqdzeh, o kt6rych mowa w ar1. 49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny
( Dz. U. z20I4r. poz. l2I, zpo2n. zm.) - jezeli drzewo, bqd?lczew zagrtzajqtymurzqdzeniom.
W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenre na usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci
wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzji
administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu z terLnu
nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarl:o obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzew6w, kt6re powinno zawiera(,: imiq, nazwisko, adres, lub
siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania nieruchomoSci4
albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzeh, o kt6rych mowa w art. 49$ f
Kodeksu cywilnego, zgodq wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymag ana, nazwe gatunku drzewa
lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cm, a w przypadku gdy na tej
wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kahdego ztych pni, b) nie posiadavryru2nie
wydzielonego pnia podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony drzewa. WielkoS6
powierzchni, zktorej zostanie usuniqty krzew, miejsce, przyczyne, termin zamierzonego usuniqcia
drzewa lub krzewu oraz wskazanre czy usuniqcie wynika z celu zwiqzanego z prowadzeniem
dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany przez projektanta posiadajecego
odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania dzialki lub terenu w przypadku
rcahzacjr inwestycji, dla ktorej jest on wymagany zgodnie z ustawq z dniaT lipca I994r. - prawo
budowlane - okreSlaj4ce usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w
budowlanych istniejqcych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzef
zastgpczych, stanowi4cych kompensacjq przyrodniczqzausuwane drzewalub krzewy lub projekt
przesadzema drzewa lub ktzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqd? projektu
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacjr przedsigwzipcia w zakresie
oddzialywanra na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na
czynnoSci podlegaj4ce zakazom okre6lonym w afi.51 ust. 1 pkt 1-4 r I0 oruzw aft. 52 ust. 1 pkt
1.,3,7,8,I2,I3,1 5 jeleIi zostalo wydane.

Po zapoznaniu siE ze zlolonq dokumentacje w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedlohonym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
Wznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzpdowych. W trakCie
trwaj4cych na gruncie oglpdzin ustalono stan faktyczny, okreSiono cechy usuwanych drzew - ich
wartoSi przyrodniczq, w tym rozmiar drzew, funkcjE jak4 pelni4 w ekosystemie, wartoSi
kulturow4 walory krajobrazowe i lokalizacjq. W terenie stwierdzono, Ze 2 sztuki drzew
wnioskowanych do usuniqcia to jesiony pensylwariskie o obwodach pni: 188cm oraz I82cm.
Drzewo nr 1 - niebezpiecznie pochylone na nieruchomoSd nr 18, pr6chniej4ce, posiada widoczne
Slady zerowania kornik6w, koliduj E z hniq energetyczn4 z widocznym Sladem po odlamanym
konarze. Drzewo nr 2 - niebezpiecznie pochylone na ciry jezdny, pr6chniej4ce, kolidujg z liniq
energetycznau zarnfekowane grzybami. Povrylsze drzewa nie rokuj4 szansy na dalszy prawidlowy
r o zw 6 j, stw ar zaj q zagr o 2enie b e zpie czehstwa ruchu dro g o we go.

Urz4d Miasta Lodzi
Depar tament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskiego 100

92-326L6di



Rozpoznaj4c sprawQ i oceniaj4c zasadnoSd przedlolonego wniosku, udzielono zezwolenia na
usunigcie 2 sztuk drzew gatunku jesion pensylwariski, Wszczegolnionych w punkcie
1 sentencji decyzji.

Zasadqjest 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi opNaty za usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re
naltcza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunipcie drzew lub krzew6w.
Jakkolwiek treS6 arl. 86 ust. 1 uoop zaklada wyjatki i tak nie nahcza sip oplat za usuniEcie : 1)

,drzew lub lcrzewdw, na ktdrych usuniqcie nie jest wymagane zezwolenie; 2) drzew lub krzew6w,
na kt6rych usuniqcie osoba fizyczna uzyskala zezwolenie na cele niezwiqzane z prou,adzenient
dzialalnoici gospodarczej; 3) drzew lub lcrzewdw, jezeli usuniqcie jest zwiqzane z odnowq
i pielqgnacjq drzew rosncpych na terenie nieruchomolci wpisanej do rejestru zabytk6v,; 4) drzew
lub lcrzewdw, ktdre zagraZajq bezpieczeristwu ludzi lub mieni w istniejqcych obiektach
budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeri, o ktdrych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego;
5) drzew lub lcrzewfw, ktdre zagra2ajq bezpieczerisfwu ruchu drogowego lub koleiotvego albo
bezpieczeristwu 2eglugi;6) drzew lub lcrzewdw w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych lub linii
koleiowych;7) drzew, kt6rych obwdd pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie przeh,aczct;
a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm - w przypadku pozostalych
gatunk6w drzew w celu przywr6cenia gruntdw nieu?ytkowanych do uiytkowania rolniczego lub
do innego uZytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenLt; B) lcrzewu lub krzewdw rosnqcych w skupisku, polvywajqcych grunt do 50m', v, celu
przytvr6cenia gruntfw nieu2ytkowanych do u2ytkowania rolniczego lub do innego uzytkowanicr
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie zagospodaroytanict
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 9) drzew lub
krzevtdw w zwiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub lcrzew|w na terenach zieleni; 10)
drzew lub lcrzewdw, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na prze2ycie, z przyczyn niezaleZnych od
posiadacza nieruchomofci;l1) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokoici 130 crn
wynoszqcym powyzej 100 cm, nienale2qcych do gatunk6w rodzimych, jezeli zostanq zastqpione
w najbliZszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk6w;12) drzew lub krzew|w, jezeli
usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzybfw objqtych ochronq gatunkowq lttb
ochrony siedliskprzyrodniczych;13) drzew lub lcrzewow z grobli staw|w rybnych; 14) drzew lub
lvzew6w, iezeli usuniqcie jest nviqzane z regulacjq i utrzymaniem koryt ciek|w naturalnych,
wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzeri wodnych sluiqcych ksztaltowaniu zasobfw wodnych oraz
ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych
urzqdzeri;15) drzew lub lcrzew6w usuwanych z terenu poligon|w lub plac6w twiczefi, sluzqcych
obronnoici paristwa.2. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. I, jeZeli wydanie zezwolenia nct
usuniqcie drzewa lub /rrzewu zostalo uzale1nione od przesadzenia tego drzewa lub lu,zewu albo
wykonania nasadzeri zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowaly
zywotnoici po 3 latach od dnia uptywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie
Iub wykonanie nasadzeri zastqpczych, lub przed uplywem tego olcresu, z przyczyn zaleznych ocl
posiadacza nieruchomoici, organ wlasciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lttb
krzewu nalclada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeit zaslqpczych. Przepisy
art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3. W przypadku niewykonanicr
nasadzeri zastqpczych, o kt6rych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usuniqcie drzewa ltrb
krz ew u, sto suj e s iq przepi sy o po st qpow aniu e gz ekucyj nym w admini s tr acj i " .

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia zv'ryjqtkrem zwrqzanym z zaistnieniem, dw6ch
przeslanek po pierwsze, drzewa wskazane do usuniqcia nie rokujq szansy na dalszy prawidlowy
tozwSj, po drugie stanowi4 zagro?enie bezpreczenstwa ruchu drogowego. Wobec powyaszego
zezwolenta na usuniqcie drzew udzielono bez pobrania oplaty ztego tytulu, zgodnie z art. 86 ust. I
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pkt 5 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody c7,t... ,,art. g6 ust. l. Nie nalicza
siq oplat za usuniqcie: pkt 5) drzew lub krzew6w, kt6re zagra2ajq bezpieczeristwu ruchu
drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu 2eglugi; pkt. 1O din* Iub krzew6w, kt6re
obumarly lub nie rokujq szans na prze2ycie, z przyczyn niezale2nych od posiadacza
nieruchomoSci. "

JednoczeSnie, maj4c na uwadze potrzebq odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody,
w mySl art' 83c ust. 3 i ar1. 83d ust, 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.: ,,art. 83 c ust. S.- Wyaonii
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu moze byt uzaleznione od o/cre1lenia przez organ
nasadzen zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art. B3d ust. 2. W prrypiafu
uzaleinienia wydania zen'ryolenia na usuniqcie drzewa lub lvzewu od wykonania nasadzeri
zastqpczych, zezwolenie to okreila dodatkowo; l) miejsce nasqdzeri; 2) ticzbq drzew tub wietkoit
powierzchni lcrzew1w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysoko1ci 100 cm lub minimalny wiek
krzewdw| 4) gatunek lub odmianq drzew lub lvzewfw; 5) termin wykonania nasadzeri,. 6) termin
zlozenia informacji o wykonaniu nasadzen", zezwolenie na usunigcie drzew zostalo util"znio,'
od spelnienia warunk6w, okreslonych w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie okreSlonym
w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie
miasta. W interesie Strony le?y, by zakupiony material nasadzeniowym byl jak najlepszejlakoSci
oraz zostaL obigty pracami pielggnacyjnymi gwarantuiqcymi utrzymanie wegitacji.-

W dniu oglEdzin terenowych przeprowadzonych przezorgan w obrpbie drzew wnioskowanych
do usuniqcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (ar"t. 83c ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlasciwy do wydania zenvolenia ia usuniqcie
drzewa lub krzewu przed iego wydaniem dokonuje oglqdzin w zakresie wystqpowania w ich
obr qbie gatunkdw chronionych " .

Zgodnie z tre5ci4 art. 83 ust. 2b ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji
uznano za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w tr o-dii,
w zwi4zku z niewyraiteniem stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania
p roj ektu niniej sze go zerw olenia.

Bior4c powyZsze pod uwagq orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

I. W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rych przewidziano
zastqrienie ich innymi drzewamr w punkcie 2 sentencji zezwolenia. a posadzone drzewa nie
zachowajqzywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 4 ppkt 2
sentencji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zaleinych od, posiadacza
nieruchomoSci, nalohony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania
nasadzenta zastqpczego. W przypadku niewykonania nasadzen zastppczych zgodniez zezwoleniem, bEdq mialy zastosowanie przepisy o postppowaniu egzekuryjnym
w administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.

UsuniEcie dtzew poza terminem okreslonym w pkt 3 ppkt 1 sentencji potraktowane zostanie
owa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy na
wolenia, stanowiqcy podstawq do wymierzenia
Sci dwukrotnej oplaty za usuniEcie drzew.
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3. Niniejsza
ppkt 1 jej

decyzja wygasa w przypadku nieusuniqcia drzew w terminie okreslonym w pkt 3

sentencii.

Tobowtqzanie Strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydziatru Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta tr odzi
o dokonaniu nowych nasadzef ma na celu umozliwienie stwierdzenia, 2e Strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.

Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew me zwalniaz obowrqzku i odpowiedzialno6ci karnej
za nieprzestzegame zakazow i ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotyczqcych
ochrony przyrody i ochrony zwterzqt, w szczeg6lnoSci zakazu niszczenia gntazd
i schronieri zwierz{ objgtych ochron4 prawnq oraz humanitarnego traktowania zwwzqt
dzikich.

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

Zalacznikiz

l. Mapa zlokalizacjqdrzewa do usuniEcia oraz nowym nasadzeniem zastgpczym
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i zwierzqt.
Otrzymuia:

Zar zqd Zieleni M i ej skiej
9 4-303 N-6d2, ul. Konstantynowska 8/ 1 0

2. ala
Do wiadomoSci:

Zarzqd Dr6g i Transportu
90-441 N,6d2, ul. Piotrkowska 1 73

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawa zdtia16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej fiednolity tekst: Dz tJ. z2016r.,poz. 1827).

Urz4d Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
A1. Pilsudskiego 100

92-326r,6d2

4.

5.

6.


