
Drzewo posiada żywą, zieloną, 
równomiernie ukształtowaną  koronę  
oraz pień  bez widocznych ubytków. 

Koliduje z planowaną  budową  miejsc 
postojowych na realizację  której Strona 

uzyskała decyzję  Prezydenta Miasta 
Łodzi nr DAR-UA-I1.1597.2019. 

Tal):,la nr 1. Wykaz drzewa  do usunięcia 

L.p. 

Wierzba 
mandżurska 

62+67+59 cm 

ok,1~. 
PREZYDENT MIASTA ŁODZI 

Znak: DPS-0ŚR-11.6131.546,2019.KG 	 Łódź, dnia 21.08.2019r. 

DECYZJA ZZ/520/19 

)zial'aj',-,c na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 
.-drninistracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 83 ust. 1, 

83a ust. 1, art. 83c ust. 1, art. 83d ust. 1, art 84 ust. 1 i 2, art. 85 Ust. 1, 2, 4b ustawy z dnia 
6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. U. -z 2018 r.. poz. 1614, 2244, 

:340) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska -z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie-  wysokości 
stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów '(Dz. U. z 2017 r., poz. 1330) po rozpatrzeniu 
\vniosku Pana Jacka Wnuk ustanowionego'peł3.-iomocnikieM. dalszym Prokuratury Regionalnej. 

siedziba w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 151- 

orzeka:  

. Zezwolić  Prokuraturze Re`gio' nalnej z siedzibą  w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 151 na 
usunięcie 1 sztuki drzewa wymienionego w tabeli nr 1, znajdującego się  na terenie 
nieruchomości przy ul. Lipowej 81 w Łodzi (działka ewidencyjna nr 68/5 w obrębie 
P-20). 

i isy tuowanie drzewa objętego zezwoleniem określone zostało w załączniku nr 1 do decyzji, 
stanowiącym rysunek z naniesioną  lokalizacją  drzewa do usunięcia. 

2. Naliczyć  opłatę  za usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego w Łodzi na terenie 
nieruchomości przy ul. Lipowej 81 w Łodzi (działka ewidencyjna nr 68/5 w obrębie 
P-20) wyszczególnionego w tabeli nr 2 niniejszej decyzji' w wysokości: 1.912,50 zł  
(słownie: tysiąc dziewięćset dwanaście złotych, pięćdziesiąt groszy) wg stawek dla 
poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia zawartych 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości 
stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, podanych w Tabeli nr 2. 
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Wierzba mandżurska 

Stawka za 1 cm 
obwodu [zł] 

15 zł  1.912,50 

Tabela  nr 2. Wyliczenie opłaty za usunięte drzewo  

Obwód pnia na 
wysokości 130 e 

62+67+59 cm 
(127,5 cm) 

W związku z powyższym, ww. kwotę  należy wpłacić  na konto Wydziału Księgowości 
w ,Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANI:, 
S.A. Oddział  w Łodzi nr 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025, w terminie 14 dni od dnia od 
dnia w którym decyzja ustalająca wysokość  '»łaty stała się  ostateczna. 

3. Ustalić  następujący,: ,końcowy i nieprzekraczalny termin realizacji zezwolenia n,: 
usunięcie drzewa wyMienionego.w punk* 1 — do 31 sierpnia 2020. 

Zmiana terminu' usunięcia drzewa może nastąpić  jedynie na wniosek Strony w decyzji -• 
zezwoleniu zmieniającym, podĘ  Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o zmianę  przei 
upływem terminu wymienionego w punkcie 3 powyżej. 

Uzasadnienie 

Do Wydziału Ochrony Środowiska, i«Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej 
- i Zieleni UMŁ  wpłynął  wniosek Pana Jacka Wnuk ustanowionego pełnomocnikiem dalszym 
Prokuratury Regionalnej z siedzibą  w Łodzi Przy ul. Piotrkowskiej 151 w sprawie wydania 
zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa znajdującego  się  na terenie nieruchomości przy 
ul. Lipowej 81 w- ,Łodzi (działka ewidencyjna nr 68/5 w obrębie P-20). W uzasadnieni u 
wniosku podano 	 wo ,': że cyt.: , "drze 	to koliduj-t  ...z projekto3vanyM .zagospodarowaniem teVe ł  

przy planowanej inwesiYcji tj.: przebudowy, nadbudowy(w zakresie szybu windoweg-u) 
i zmiany sposobu użytkowania budynku istniejącego wraz z budową  zadaszenia wejści,.( 
głównego oraz przebudowa, nadbudowa i: zmiana sposobu użytkowania garaży,  
ul. ,Lipowej 81 w Łodzi na potrzeby prokurdtury regionalnej w Łodzi wraz z prIc_bildowc. 
budową  i rozbudową  związanej infrastruktury technicznej oraz budową  utwardzeń  i 
postojowych dla samochodów osobowych i wymianą  ogrodzenia terenu inwestycji (roll)iórkJ 
istniejącego i budowa nowego), na którą  uzyskano pozwolenie na budowę  nr DAR-U
H.1597.2019. Dodatkowo drzewo rośnie bezpośrednio nad istniejącą  
telekomunikacyjn 4". Do Wniosku Strona dołączyła:

•  
	 • 

- pełnomocnictwo udzielone Palii Katarzynie Druzyńskiej przez Prokuraturę  
Regionalną  z siedzibą  w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 151; 

pełnomocnictwo dalsze' udzielone .Panu Jackowi Wnuk przez Panią  Katarzynę  
Drużyńską; 

projekt zagospodarowania terenu z lokalizacją  drzewa do usunięcia :oraz 
proponowanymi nasadzeniami żamiennymi.. 

Podstawę  materialnoprawną  rozpatrzenia przedmiotowej sprawy , stanowią  przepisy 
zawarte w rozdziale 4 ustyvy o ochronie przyrody. W 'art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jest zasada. 
że usunięcie drzew lub ,'krzewów z terenu nieruchomości ,może nastąpić  po uzyskania 
zezwolenia wydanego ,na wniosek: posiadacza nieruchomości za zgoda właściciek,-, 
nieruchomości, właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 1 ustawy z dnia 23 kwietni 
1964r — Kodeks cywilny '(t. j. Dz.:11-. z 2018 r: poz. 1025, 1104,,  1629, 2073, 2244, z 2019 
poz. 80) —jeżeli drzewo, bądź  krzew zagrażają  tym urządzeniom' . W myśl art. 83a ust.1 Itoor: 
zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje w pierws'A 
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instancji wójt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzji administracyjnej, 
w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drze.wa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej 

do rejestru zabytków — wojewódzki konserwator zabytków. 

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie 
;•- ezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które winno -zawierać: imię, nazwisko, adres, 
ub siedzibę  wnioskodawcy, oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania 

nieruchomością  albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa 
\i„  art. 49§ 1 Kodeksu cywilnego, zgodę  właściciela nieruchomości jeśli .jest wymagana, 

nazwę  gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, 
a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:: posiada kilka pni — obwód każdego z tych 
pni. b) _nie posiada wyraźnie wydzielonego pnia — podanie obwodu bezpośrednio poniżej 
korony drzewa. Wielkość  powierzchni, z której zostanie usunięty krzew, miejsce, przyczynę, 
f;?3-rnin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunięcie wynika 
7. celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rysunek, mapę  albo wykonany 
przez projektanta • posiadającego odpowiednie • uprawnienia budowlane projekt 
zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on 
wymaany zgodnie z ustawą  z dnia ,7 lipca 1994r. — Prawo budowlane — określające 
usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 
istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. Projekt planu nasadzeń  zastępczych, 
stanowiących kompensację  przyrodniczą  za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt 
przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany W formie rysunku, mapy bądź  projektu 
vagospodarowania. nieruchomości. Decyzję  ó środowiskowych uwarunkowaniach albo 
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie 
(„ ł ddział-ywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na 
zynności podlegające zakazom określonym W art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 

pkt. 1.3.7,8,12,13,15 jeżeli zostało wydane. • 

.Po,-za-p_oznaniu 	ze - złożoną  ,dokumentacją  w oparciu p- -ww. przepisy:iiie stwierdzono 
w przedłożonym wniosku braków formalnych_ wobec czego . art. 50 § 'i ustawy Kpa 
wyznaczono oględziny w terenie celem przeprowadzenia czynności urzędowych. W trakcie 
trwających na gruncie oględzin ustalono stan faktyczny, zweryfikowano. dostępność  miejsc do 
nasadzeń  zamiennych oraz określono cechy Usuwanego drzewa - jego wartość  przyrodniczą, 
W tym rozmiar drzewa, funkcję  jaką  pełni. w ekosystemie, wartość  kulturową, walory 
krajobrazowe i lokalizację. W terenie stwierdzono, że przedmiotowe drzewo posiada zieloną,. 
żywą. równomiernie ukształtowaną  koronę  oraz pień  bez widocznych ubytków.. Drzewo jest 
w dobrym stanie zdrowotnym. Na gruncie. ustalono również, „że przedmiotowe drzewo 
posiada znaczną  wartości' przyrodniczą  i krajobrazową. Zgodnie z dołączoną  w trakcie 
( „)ględ.zin decyzją  Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-11.1597.2019 z dnia 24.07.2019r. 
udzielająca pozwolenia na budowę  obejmującą.przebudowę  budynku edukacyjnego ze zmianą  
sposobó użytkowania, nadbudowę  - budynku garaży oraz przebudowę  utwardzeń  z miejscami 
postojowymi oraz załączonym do wniosku projektem zagospodarowania terenu stwierdzono, 
ze przedmiotowe drzewo koliduje z planowanymi miejscami postojowymi. Na tą  okoliczność  
porządzono protokół  oględzin. 

Rozpoznając sprawę  i oceniając zasadność, przedłożonego wniosku, udzielono zezwolenia 
na usunięcie 1 sztuki drzewa wyszczególnionego w punkcie 1.  sentencji decyzji. Zasadą  jest, 
że posiadacz nieruchomości ponosi opłaty „ za usunięcie drzew lub krzewów, które nalicza 
i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Mając na 
uwadze fakt, że przedmiotowe drzewo jest w dobrym stanie zdrowotnym i koliduje 
7. zamierzeniem inwestycyjnym, zezwolenia na jego wycięcie „ udzielono z równoczesnym 
taliczeniem opłaty w wysokości: 1.912,50 zł  (słownie: tysiąc dziewięćset dwanaście złotych, 

pięćdziesiąt groszy) wynikającej z wyliczenia zawartego w tabeli nr 2, pkt. 2. sentencji 
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decyzji. Wysokość  opłaty ustalona została na podstawie rozporządzenia Ministra Środo\N isk 
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. 

Zgodnie z treścią  art. 83c ust. 3 uoop. stanowi, iż  " Wydanie zezwolenia na usunięci: 
drzewa lub krzewu może być  uzależnione od określonych przez organ nasadzeń  zastępczyc. 
lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu". Brzmienie tego przepisu daje organowi swobode. 
a więc organ może ale nie musi uzależniać  wydania zezwolenia na wycięcie drzewa od jeu, 
przesadzenia lub zastąpienia innymi drzewami, na co wskazuje formuła "może 
uzależnione". Mając powyższe na uwadze organ uznał, że zasadniczą  funkcją  opłat:, 
naliczonej z tytułu usunięcie drzewa jest zapewnienie środków finansowych mających na celu 
zrekompensować  zmiany w środowisku jakie powstaną  na skutek działalności podmiotu 
zobowiązanego do ich ponoszenia. Dlatego też, w niniejszej decyzji odstąpiono od 
rekompensaty w postaci nowych nasadzeń  na rzecz pobrania opłaty. 

W dniu oględzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrębie drzev\ a 
wnioskowanego do usunięcia nie stwierdzono obecności gatunków chronionych (art. 83c 
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wla.cilly cło 
wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje ogledliu 
w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych". 

Biorąc powyższe pod uwagę  orzeczono jak w sentencji. 

Przed przystąpieniem do usunięcia drzewa, proszę  o zapoznanie się  z informacją  dodaikov, 
w zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierząt. 

Pouczenie: 

I. Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunięcia drzewa w terminie okreś lonym 
w pkt. 3 sentencji decyzji. 
Na wniosek złożony w terminie 14 dni od dnia w którym zezwolenie na usunięcie drzewa sta ł o sic 
ostateczne, opłatę  można rozłożyć  na raty lub przesunąć  termin jej płatności na okres nie d Itiższ 
niż  3 lata, jeżeli przemawia za tym sytuacja materialna Wnioskodawcy. 
W razie nieterminowego uiszczenia opłaty pobiera się  odsetki za zwłokę  w wysokości odsetek 
pobieranych za nieterminowe uregulowanie zobowiązań  podatkowych. 
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa nie zwalnia z obowiązku i odpowiedzialności karnej za 
nieprzestrzeganie zakazów i ograniczeń  wynikających z przepisów ogólnych, dotyczących 
ochrony przyrody i ochrony zwierząt, w szczególności zakazu niszczenia gniazd i schronień  
zwierząt objętych ochroną  prawną  oraz humanitarnego traktowania zwierząt dzikich. 
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegiuni 
Odwoławczego w Łodzi, wniesione za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi. 
działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej 
otrzymania. 

/ f,...,,,.. 
Załaczniki: 	 (L  

Mapa z lokalizacją  drzewa do usunięcia.  
Informacja dodatkowa w zakresie ochrony pffl/rOdy ochrony zwierząt 

\  Otrzymuje: 	 ,,, . 	.- 
Pan Jacek Wnuk - pełnomocnik 
93-465 Łódź, al. I-go Maja 87 lok. 315 

2. a/a 

Do wiadomości:  
Wydział  Księgowości UIVIL 
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Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i zwierząt. 

1. W przypadku stwierdzenia występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewienia, 
przed przystąpieniem do usuwania drzew 1-Lib krzewów, posiadacz terenu lub wykonawca 
prac jest zobowiązany do uzyskania indywidualnego zezwolenia -na wykonanie czynności 
podlegających zakazom, o których mowa w 'art. 51 ust. 1 i w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. U'..z 2018 poz. 1614, 2244, 
2340 ze zmianami). Zezwolenia, na podstawie art. 56 ust. 1 i 2. oraz art. 56 ust. 4 pkt 7 
ww. ustawy, wydają: 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska z/s w Warszawie przy ul.. Wawelskiej 52/54 — 
na odstępstwa od zakazów określonych w art. 51 ust. 1 pkt. 9 i ust. la pkt. 4 oraz 
w art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3,11 i 16 i ust. la  pkt. 1, 7 i 8, w stosunku do gatunków objętych 
ochroną  ścisłą; 
Regionalny Dyrektor Ochrony_ Środowiska' w Łodzi z/s w Łodzi przy ul. Traugutta 25 — 
na czynności podlegające zakazom, określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-8, 10 i 11 i ust. la 
pkt 1-3 i 5 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 2, 4-10 i 12-15 i ust. la  pkt 2-6, w stosunku do 
gatunków objętych ochroną  ścisłą; na czynności podlegające zakazom, określonym 
w art. 51 ust. 1 i 1-a oraz w art. 52 ust 1 i la, w stosunku do gatunków objętych ochroną  
częściową. 

W przypadku stwierdzenia występowania 'w obrębie zadrzewienia zwierząt kręgowych 
nieobjętych ochroną  gatunkową, przed przystąpieniem do usuwania:, roślin, wykonawca 
prac zobowiązany jest do.  powstrzymania się  od czynności, które mogą  prowadzić  .do 
śmierci (zabicia) zwierząt lub nosić  'znamiona znęcania się  nad nimi, a w szczególności 
okaleczenia ich, zranienia, bicia, itp. — art.' 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21. sierpnia 1997 r. 
o ochronie. zwierząt. Zgodnie z treścią  art.. 5 ustawy o ochronie zwierząt, wykonawca 
zobowiązany jest do humanitarnego traktowania zwierząt, oznaczającego uwzględnienie 
potrzeb zwierząt i zapewnienia im opieki i ochrony przy pracach lub -czynnościach 
związanych z realizacją  uprawnień  Wynikających z decyzji. 

Zarówno uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jak i brak, obowiązku 
uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub -krzewów, o których mowa w art. 83f ust. 1 
pkt 1-15 ustawy o ochronie przyrody, nie zwalnia osób lub podmiotów upoważnionych 
do usunięcia drzew lub krzewów od _przestrzegania zakazów i ograniczeń  wynikających 
z przepisów ogólnych, w szczególności zakazu niszczenia gniazd i _schronień  dziko 
występujących zwierząt objętych ochroną  prawną. Na podstawie § 6 ust.1 pkt 8 i § 8 ust.1 
pkt 6 rozporządzenia Ministra Środowiska „ z dnia 6 „ października 2014. r. w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. .z 2014 r., poz. 1348), 'w związku z § 9 pkt 1 i 2 

.ww.. rozporządzenia, zakaz ten nie - dotyczy okresu od dnia 16 października do końca 
lutego: w przypadku usuwania gniazd z budek dla ptaków i śsaków oraz w przypadku 
sytuacji, gdy usunięcie -gniazd ptasich z - obiektów -budowlanych i -terenów zieleni 
wymagane jest ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych. 

ric 	an/ a 
kTL2R .7YDZIAŁU 
Środowiaka Rolnictwa 
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