
PREZYDENT MIAST A \,ODZI
znak: DS S-OSn-r.O t 3 r.1924.201612017 . AKO tr-6d2, dnia 16.06.2017 r.

DF'CYZJA NR ZZ167III7

Dzialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania
administracyjnego (Dz. U . 2016 poz, 23 z poLn. zmianami) w zwiqTku z art. 83 ust. 1, art. 83a

ust. l, ar1. 83c ust. 1, 3 i 4, aft. 83d ust. I 12, art. 86 ust. l pkt 4 i 5 ustawy z dma 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134) - po rozpatrzentu wniosku
Zaru4du Zieleni Miejskiej w tr-odzi zls przy ul. Konstantynowskiej 8/10 (pismo znak'.
zzM.w zM.zT .50t. 2 8 3. 20 1 6.BW).

o rzeka :

1. Zerwoli(. Zarzqdowr Zielem Miejskiej w t odzi na usuniEcie 2 szt. drzew, rosn4cych
w na terenie pasa drogowego ul. Zr6dlowej naprzeciw posesji nr 36138 w Lodzi (dzialka
ewidencyjnanr 82146 w obrqbie B-54), wymienionych w Tabeli nr 1, pn. Wykaz drzew do
usuniEcia, bez pobrania oplaty z tego tytulu.

Usytuowanie drzew objptych zezwoleniem okre5lone zostalo w zalqcznrku nr 1 do decyzji,
stanowiEcym mapQ z naniesionq lokalizacj qdrzew do usuniqcia.

2. UzaleLni( wydanie zezwolema na usuniqcie drzew wymienionych w pkt 1 od zastqpienia
ich sadzonkami innvch drzew. w liczbie 2 szt.. wvmienionvch w Tabeli nr 2.

Nowe nasadzenia nale?y wykonad na dzialce ewidencyjnej m 82146 w obrqbie B-54,
w najblizszym sqsiedztwie usuwanych drzew lub na terenach bqd4cych w zasobach Miasta,
pozostaj4cych w administrowanit Zarzqdu Zielem Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym
prawidlowy rozw6j nowych sadzonek. Planowane miejsca nasadzeri nie mogq
kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3. Ustalid nastqpuj4ce, koicowe terminy realizacji zezwolenia..
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L.p. Gatunek
Obw6d pnia
na wysokoSci
130cm [cml

Przycryna

I
Topola

mieszaniec
euroamerykafski
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Drzewarosnew odlegloSci 0,3m od skrajni jezdni, na ich
pniach widoczne s4pr6chniej4ce ubytki. W koronach drzew

jest duzo suszu a spadaj4ce suche gatqzie stanowiq
zagroZenie dla os6b poruszaj4cych sig.po chodniku orazdla

pojazd6w poruszaj4cych siE po ul. Zr6dlowej. Ponadto
korony koliduj4 z napowietrzn4 lini4 energetyczna,.

U nasady korony drzewa posiadaj4 rozwidlenia V-ksztahne-
w miejscu rozwidleri posiadaj4one ostabione wla6ciwoSci
mechaniczne. Istnieje zagrohenie,2e konary drzew mogQ

sig rozlamai i spowodowac zagrolenie dla os6b i pojazd6w
poruszaj4cych siq po ww, terenie. W chwili obecnej

drzewa stanowi4 zagroZenie bezpieczefstwu ludzi, mienia
oraz ruchu drogowego.

2

Topola
mieszaniec

euroamerykafiski
221

abefa nr 2 - Wykaz nasadzeri

L.p. Gatunek Parametry nasadzeri: Obw6d pnia /w cm/
na wvsoko5ci 100 cm

I Klon zwyczainy 2 sA. 14cm



1) usuniQcie drzew wymienionyctr w punkcie nr 1 sentencji moze nast4pi6' w terminie do korica grudnia 2018 r.;
2) wprowadzenie nasadzen zastEpczych, o kt6rych mowa w punkcie nr 2 sentencji

powinno nastqpi6 w terrninie do kofrca erudnia 2018 r.:

4. Zobowiqza(. Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr odzi do pointbrmowania wydaj4cego
zezwolenie o wykonaniu nasadzeh zastqpczych, o ktorych mowa w punkcie 2 sentencji
w terminie do l4 dni od datv ich wvkonania.' 

IJzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Deparlamencie Spraw Spoiecznych
UML wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej znajduj4cego siq przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 w sprawie wydania zezwolenia na usuniEcie 2 sztuk drzew rosn4cych
na terenie pasa drogowego ul. Zrod\owej naprzeciw posesji nr 36138 w \,odzi.
W uzasadnieniu wniosku podano, i2 drzewa s4 zamieraj4ce. Do wniosku Strona dolqczyla
mape z lokalizacj 4 drzew do usuniqcia.

PodstawE materialnoprawn4 rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawartew rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jestzasada,
ze usunigcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomo6ci moZe nast4pi6 po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
niefuchomoSci, wlaSciciela urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnta23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 20I4r . poz. I27 , z po2n. zm. ) - jeLeli drzewo, bqd2 k:rzew
zagraZajqtymurzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta w formie decyzjr administracyjnej, aw pruypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojewodzki konserwator
zabytkow.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolema na usuniqcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawierac', imig, nazwisko, adres,
lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tltule . prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzeh, o kt6rych mowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana,
nazwQ 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 kazdego z tych
pni, b) nie posiada wyralnie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej
korony drzewa. WielkoSi powierzchni,zktorcj zostanie usuniqty krzew, miejsoe, przyczyne,
termin zamLerzonego usuniEcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniEcie wynika
z celu zwrqzanego z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany
przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
zag'ospodarowania dzialkt lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on
wymagany zgodnie z ustaw4 z dnta 7 Ttpca I994r. - Prawo budowlane - okre6laj4ce
usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych
istniejqcych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzet'r zastgpczych,
stanowiEcych kompensacjE przyrodniczq za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt
przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqd| pio.yit<tu
zagospodarowania nieruchomoSci. DecyzjE o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w rcalizacji przedsiEwzipcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na
czynnoSci podlegaj4cezakazom okreSlonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 orazw art. 52 ust. 1

pkt 1,3,7,8,l2,I3,Isjezeli zostalo wydane.

Urzqd Miasta t-odzi
Departament Spraw S polecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al, Pilsudskiego 100,92-326 t_6d2



Po zapoznaniu siE ze zlohonq dokumentacje w oparciu o ww. przepisv nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedlo2onym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
wyznaczono oglEdziny w terenie celem przepro'wadzenia czynnoSci urzEdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglqdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy us;uwanych drzew -

ich wartoSi przyrodnicz4, w tym rozmiar drzew, funkcjE jak4 pelni4 w ekosystemie, warto6d
kulturow4 walory krajobrazowe i lokahzacjp. W terenie stwierdzono 2e drzewa rosnq
w odleglo6ci 0,3m od skrajni jezdni, na ich pniach widoczne s4 pr6chniej4ce ubytki.
W koronach drzew jest duzo suszu a spadaj4ce suche galqzie stanowiq zai4roZeme dla os6b
poruszaj4cych siq po chodniku oraz dla pojazd6w poruszaj4cych siE po ul. Zrodlowej.
Ponadto korony koliduj4 z napowietrzn4 liniq energetyczne. U nasadv korony drzawa
posiadaj4 rozwidlenia V-ksztaltne- w miejscu rozwidleri posiadajq one oslabione wlaSciwo6ci
mechaniczne. Istnieje zagroAeme, 2e konary drzew mog4 siq rozlamaC i spowodowac
zagroIeme Sla os6b i pojazd6w poruszajqcych siE po ww. terenie. W chwiti obecnej drzewa
stanowi4 zagrohente bezpieczeristwu ludzi, mienia oraz ruchu drol;owego. Drzewa
w obecnym stanie posiadaj4 niewielk4 warloSi kulturow4 przyrodniczqo az krajobrazow4.
Na t4 okolicznoSi sporz4dzono protok6l oglqdzin.

Rozpoznaj4c sprawQ i oceniaj4c zasadnoSc przedlolonego wniosku, udzielono zezwolenia
na usuniEcie 2 sztuk drzew gatunku topola mieszaniec euroamerykariski, wyszazegolnionych
w punkcie i sentencji. decyzji.

Zasadqjest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniEcie drz:ew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlariciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek tre5c art. 86 ust. 1 uoop z.aldada wyjatki i tak nie nithcza sip oplat za
usuniEcie : 1) drzew lub krzew6w, na ktdrych usuniqcie nie jest. wymagane zezwolenie,'
2) uchylony; 3) drzew lub lrrzew1w, jezeli usuniqcie jest zwiqzane z odnowq i pielqgnacjq
drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytktiw; 4) drzew lub
krzew6w, ktdre zagrazajq bezpieczenstwu ludzi lub mienia w istnie-iqcych obiektach
budowlanych lub funkcjonotvaniu urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 S I Kodeksu
cywilnego; 5) drzew lub lcrzew1w, kt6re zagra2ajq bezpieczenstwu ruchu drogowego lub
kolejowego albo bezpieczenstwu zeglugi; 6) drzetu lub lcrzewfw w zwiqzku z przebudowcl dr6g
publicznych lub linii kolejowych; 7) drzew, kt6rych obw6d pn.ia mierzony na wysokoici 130
cm nie przelcracza. a) 120 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nuyczajnego, klon,u
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolis'tnego, b) 80 cm -
w przypadku pozostalych gatunk|w drzew - w celu przywr6cenia grunt|w nieu2ytkowanych
do u|ytkowania rolniczego lub do innego uzytkowania zgodnego z przeztxaczeniem terenu,
okreilonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu; 8) lcrzewu lub krzew6w rosnqcych w skupiskach,
pokrl,wajqcych grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywr6cenia grunt6u, nieu2ytkowanych
do u|ytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu; 9) drzew lub krzew1w w zwiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi

drzew lub lcrzew1w na terenach zieleni, 10) drzew lub krzewdw, kt6re obumarly lub nie
rokujq szansy na przezycie, z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomoici; l 1) topoli
o obwodzie pnia mierzonym na wysokoici 130 cm wynoszqcym powyiej 100 cm,
nienaleZqcych do gatunk1w rodzimych, jezeli zostanq zastryione w naibli1szym sezonie
wegetacyjnym drzewami innych gatunkdw; l2) drzew lub lcrzewfw, jezeli usuniqcie wynika
z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzybIw objqtych ochronq gatunkowq lub ochrony
siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub lvzew|w z grobli staw|w rybnych; 14) drzew lub
krzew6w, je2eli usuniqcie jest zwiqzane z regulacjqi utrzymaniem koryt ciek|w naturalnych,
wykonywaniem i utr4tmaniem urzqdzen wodnych sluzqcych ksztaltowaniu zasobow wodiych
oraz ochronie przeciwpowodziowej w zalcresie niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych
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urzqdzeri; 15) d,'zew lub krzewow usuwanych z terenu poligon6w lub plac6w twiczen,
sluL clcy ch o br onno S c i p aris tw a.

2, W przypadkac'k, o ktorych mowa w ust. 1, je2eli wydanie zenvoleniq na usuniqcie drzewa
lub lcrzewu zosta'lo uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub lvzewu albo wykonania
nasadzeri zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub lcrzew nie zachowaly
zywotnoici po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich
przesadzenie lub wykonanie nasadzen zastqpczych, lub przed uplywem fego okresu, z przyczyn
zale2nych od posiadacza nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie
drzewa lub lcrzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzen
zastqpczych. Przepisy art. 83c ust, 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.
3. W przypadku niewykonania nasadzen zastqpczych, o ktfrych mowa w ust. 2, zgodnie
z zezwoleniem tm usuniqcie drzewa lub krzewu, stosuje siq przepisy o postqpowaniu
e g)ekucyj nym w udministr acj i " .

W przedmiotcwej sprawie mamy do czynienia z wyj4tkrem zwrqzanym z zaistnieniem,
dw6ch przeslant:k po pierwsze, drzewa wskazane do usuniEcia stanowi4 zagroaeme
bezpieczenstwa os6b i mienia w istniejEcych obiektach budowlanych, po drugie zagraLajq
bezpteczehstwu ruchu drogowego. Wobec powyzszego zezwolenia na usuniEcie ww. drzew
udzielono bez p,3f1ania opiaty z tego tytulu, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy
zdnta 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyt.'.,,art.86 ust. L Nie nalicza siq oplat za
usuniqcie: pkt 4) drzew lub l*zewdw, kt6re zagra2ajq bezpieczenstwu ludzi lub mienia w
istniejqcych obielctach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49
$l Kodeksu cywilnego; pkt 5) drzew lub krzew6w, kt6re zagra2ajcl bezpieczenstwu ruchu
drogowego lub kolejowego albo bezpieczensfwu zeglugi, "

JednoczeSnie. maj4c na uwadze potrzebE odnawiania zasob6w skladnikow przyrody,
w mySl art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody cyt.: ,,Wydanie zenuolenia na usuniqcie
drzewa lub lcrzewu moze byt uzale2nione od olcreilenia przez organ nasadzeri zastqpczych lub
przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu" oraz art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody
c)4.: "W przypadku uzaleinienia wydania zezvvolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu od
wykonania nasaa'zey't zastqpczych, zenuolenie to okreila dodatkowo; 1) miejsce nasadzeri; 2)
liczbq drzew lub wisll{tit powierzchni lcrzew6w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na
wysokoici 100 cnt lub minimalny wiek krzewdw; 4) gatunek lub odmianq drzew lub krzewow,'
5) 'termin wykonania nasadzen; 6) termin zloZenia informacji o wykonaniu nasadzen",
zezwolenie na ich usuniEcie zostalo uzaleLnione od spelnienia warunk6w, okreslonych
w punkcie 2 serLtencji decyzjr, w terminie okreSlonym w podpunkcie 2) w punkcie 3 jej
sentencji, w celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie Miasta. W interesie Strony 1e2y,
by zakupiony mitterial nasadzeniowy byt jak najlepszej jakoSci oraz zostal objqty pracami
pielq gnacyj nymi gwarantuj qcymi utrzymanie we getacj i.

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrEbie drzew
wnioskowanych rlo usuniEcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.
1 ustawy z dnia I 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: " Organ wlaiciwy do wydania
zenvolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
w zalrresie wystqltowania w ich obrqbie gatunk6w chronionych".

Bior4c powy2szr: pod uwagp ) orzeczono jak w sentencji.

Przed przysttpieniem do usuniqcia drzrcw objEtych niniejszym zezwoleniem, prosimy
o zapoznanie siq:z informacj4dodatkow4w:zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwrerzqt,
zawartqw zalqczttrkuru 2 do decyzji.

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

,zast4pienie ich nowymi drzewami w punkcie 2 sentencji zezwolenia, a posadzone drzewa nie
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zachowai+ ZywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskaze,nego w punkcie
3 ppkt. 2 sentencji lub przed uplywem tego terminu., z przyczyn zalehnvch od posiadacza
nieruchoinoSci, naloZony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzen
zastqpczych. W przypadku niewykonania nasadzen zastEpczych zgodnie z ;zezwoleniem, bEd4
mialy zastosowanie przepisy o postppowaniu egzekucyjnym w administracji. Prtdstawa art. 86 ust.
2 i 3 uoop.

2. Usuniqcie drzew poza terminem okreslonym w punkcie 3 ppkt a sentencji potraktowane zostanie
jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, pole6;aj4cy na usuniEciu
drzew bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawE do wymierzenia ad.,ninistracyjnej kary
pieniEZnej w wysoko6ci dwukrotnej oplaty za usunigcie drzew.

3. Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniqcia drzew w terminie okreSlonym w pkt 3 ppkt I

5.

JeJ sentencJl.
TobowiEzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia \hlydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UrzErlu Miasta :l,odzi
o dokonaniu nowych nasadzefr ma na celu umozliwienie stwierdzenia, 2o strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolenia na usuniqcie drzew nie zwalnia z obowi4zku i odpowieclzialno6ci karnej za
nieprzestrzeganie zakazow i ograniczef wynikajqcych z przepis6w og6hrych, dotycz4cych
ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczegolno{ci zakazu niszczenia gniazd, i schronieri
zwierz4t objqtych ochronqprawnqorazhumanitarnego traktowaniazwierz4t dzikich.

6. od niniejszej decyzji prrysluguje stronom odwolanie do samorz4dowego um
Odwolawczego w tr-odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wy,
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw spolecznych urzpdtu

Ochrony

dzialaj4oego z upowaZnienia Prerydenta Miasta \,odzi, w terminie 14 od daty jej
otrrymania.

Zalaczniki:
1. Mapa zlokalizacjqdrzew do usuniEcia orazzlokalizac
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o oplacie skarbowej (jednolity tekst: Dz. tJ . z 2016 r., poz lg27).
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