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W odpowiedzi na
pISmO (DGM-MM-IV.6840.22.2012) z dnia
30listopada 2015 1". Z prosb,! 0 przekazanie arkusza oceny drzewostanu, w zwi,!zku
z postypowaniem maj,!cym na celu zbycie w drodze przetargu terenu inwestycyjnego
nieruchomosci oznaczonych numerami dzialek ewidencyjnych: 427/26, 427122, 427124,
427/9, 428/9, 428110, 433/2, 433/3, 462/33, 462/34, 43412, 435/8, 435110, 435115,
435/13 , 434/5, 432/41, 432142, 434/4, 435112, 435114 - w obrybie S-6 oraz 42179,
42/80, 42/85 - w obrybie S-7 uprzejmie infonnujemy, ze Wydzial Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa nie sporz'!dzal i nie posiada inwentaryzacji drzewostanu na wskazanych
przez Panstwa dzialkach. W zwi'}.Zku z tym moze jedynie przedstawic infonnacje
o roslinnosci i wskazaniach dotycz,!cych jej ochrony w zakresie, w jakim dotychczas
byly przekazywane Wydzialowi Maj'!tku Miasta.
Rozpatrywane do zbycia dzialki pokryte s,! w czysci spontaniczn,! roslimlosci,!
ruderaln,!, w cZysci ekstensywnie pielygnowan,! roslinnosci,! urz'!dzon'! z udzialem
kilkunastu drzew lisciastych pochodz,!cych z nasadzen i samosiewu.
Na przedmiotowych dzialkach nie istniej,! formy ochrony przyrody, 0 ktorych mowa
w ali. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1".0 ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z 2015 1". poz. 1651 z pozn. Zll1.), ani dzialki te nie wchodz,! w sklad takich form.
Ze wzglydu na lokalizacjy w centralnym obszarze miasta wszystkie drzewa
na nieruchomosci maj,! duze znaczenie pod wzglydem spolecznym, przyrodniczym
i krajobrazowym. Ze wzglydow spolecznych i przyrodniczych, obejmuj,!cych m.in.
zasady ochrony przyrody, szacunek dla dziedzictwa przyrodniczego miasta, niedostatek
zieleni w centralnY!TI obszarze Lodzi oraz funkcje estetyczne 1 oslonowe, nalezy dolozyc
staran, aby projekt przyszlego zagospodarowania terenu uwzglydnial zachowanie
mozliwie maksymalnej liczby drzew, ktore nie wykazuj,! oznak zamierania. Wskazanie
drzew szczegolnie cennych ze wzglydow przyrodniczych, uwzglydniaj,!cych wruiosc
taksonomiczn'! i stan zdrowotny - a nie jedynie wymiary, do oceny ktorych nie jest
wymagana wiedza specjalistyczna - wymagaj,!ce uproszczonej inwentaryzacj i jest
obecnie niemozliwe ze wzglydu na pory fenologiczn,! .
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Drzewa i krzewy rosnCj.ce na nieruchomosci obj((te SCj. ochronCj. na zasadach
og6lnych, wynikajCj.cych z tresci art. 2 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 5 ustawy 0 ochronie
przyrody (uoop) oraz art. 74 i 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z p6in. zm.), dlatego tez usuni((cie drzew
i krzew6w nie spelniajCj.cych warunk6w, 0 kt6rych mowa w art. 83f ust. 1 uoop b((dzie
mozliwe po uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Lodzi,
zgodnie z wlasciwosciCj. rzeczowCj. ustanowionCj. w art. 83a ust. 1 uoop, na zasadach
okreslonych wart. 83-87 ww. ustawy. Zezwolenie na usuni((cie drzew zostanie wydane
jezeli wnioskodawca wykaze, ze ich usuni((cie jest konieczne ze wzgl((d6w
bezpieczeiistwa, fitosanitamych lub wynikajCj.cych z dopuszczalnych zmian sposobu
zagospodarowallia lub uzytkowania nieruchomosci okreslollych w miejscowym planie
zagospodarowania lub w przypadku jego braku - w decyzji 0 warunkach zabudowy.
Zezwolellie na usuni((cie drzew i krzew6w moze zostae wykonane po uzyskaniu
pozwolellia na budow(( (art. 83d ust. 5 uoop) lub nie wniesienia sprzeciwu organu
architektoniczno-budowlanego - w przypadku gdy zamierzenie wymaga jedynie
zgloszenia.
W swietle ograniczeii WYllikajCj.cych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska:
w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewnie oszczydne
korzystanie z terellU - wym6g ten powinien bye uwzgl((dniony przez projektant6w
oraz organy administracji ustalajCj.ce warunki zabudowy (art. 74 ww. ustawy),
co oznacza, ze zamierzenie powinno uwzgl((dniae uwarunkowania przyrodllicze
i zostae zaplanowane i zrealizowane w spos6b, kt6ry pozwoli na zachowanie jak
najwi((kszej liczby rosnCj.cych drzew;
w trakcie prac budowlanych inwestor realizujCj.cy przedsi((wzi((cie jest obowiCj.zany
uwzgl((dnic OChrOll(( srodowiska lla obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci
ochron(( gleby, zieleni, naturalnego uksztahowania terenu i stosunk6w wodnych
(art. 75 ust. 1 ww. ustawy);
- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si(( wykorzystywanie
i przeksztalcallie element6w przyrodniczych wylCj.cznie w takim zakresie, w jakim
jest to konieczne w zwiCj.Zku z realizacjCj. konkretnej illwestycji (art. 75 ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, w zwiCj.zku z tym
zezwoleniem na usuni((cie b((dCj. mogly bye obj((te te drzewa, kt6re b((dCj. kolidowaly
z zamierzeniem inwestycyjnym, co b((dzie wynikalo z projektu zagospodarowania
terenu, b((dCj.cego illtegralnym elementem projektu budowlanego (zgodnie z art. 34· ··ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
lednoczesnie zwracamy uwag((, ze Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
nie sporzCj.dza inwentaryzacji naniesieii roslinnych - obowiCj.Zek taki nie wynika ani
z przepis6w og6lnych, ani z regulacji wewn((trznych w zakresie organizacji pracy
Urz((du Miasta Lodzi .
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Stanowisko dotyczq.ce mozliwosci i zasadnosci wykonywania arkuszy oceny
drzewostanu oraz mozliwego zakresu informacji iopinii przygotowywanych przez
WOSiR na wniosek WMM, w zwiq.zku z postypowaniem dotyczq.cym zbycia
nieruchomosci, zostalo przedstawione WMM w pismie znak: DI-OSR-I.613 1.1.18.2012
z dnia 15.03.2012 r. i w swietle odpowiedzi Pani Dyrektor Agnieszki Graszki z dnia
14.05.2012 r. zostalo przyjyte. Zajyte przez WOSiR stanowisko wynikalo nie tylko ze
znacznego nakladu pracy jaki jest niezbydny dla przeprowadzenia inwentaryzacji
dendrologicznej, ale przede wszystkim z ograniczonej mozliwosci j~j wykorzystania
w postypowaniu zwiq.zanym ze zbyciem nieruchomosci. W przypadku zbycia
nieruchomosci inwentaryzacjy drzew i krzewow sporzq.dzic musi rzeczoznawca
maj q.tkowy, co wynika m.in. z ali. 150 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami oraz zasad wyceny drzewostanow okreslonych wprost
w ali. 135 ust. 5 ww. ustawy. Ustanawianie innych ograniczen w umowie sprzedazy
nieruchomosci, poza przepisami ogolnymi i lokalnymi w postaci miejscowych planow
zagospodal·owania przestrzennego lub form ochrony przyrody, nie jest mozliwe.
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Wydzial Zbywania i Nabywania
Nieruchomosci
w Departamencie Gospodarowania

5 -03-

Maj~tkiem

2 rJ~\7
,

uI. Piotrkowska 104
90-926 L6di

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2017 1". (znak: DGM-ZNNV.6840.l89.2016) i w nawiqzaniu do opinii z dnia 7 grudnia 20151". (znak: DGM-MMIV.6840.22.2012) Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnietwa przekazuje dodatkowe
infonnacje na temat zadrzewienia istniej'lcego na dzialkaeh oznaezonych numerami
ewidencyjnymi: 427/26, 427/22, 427/24, 427/9, 428/9, 428110, 433/2, 433/3, 462/33,
462/34, 434/2, 435/8, 435110, 435115, 435/13, 434/5, 432/41, 432142, 434/4, 435112,
435114 - w obrybie S-6 oraz 42/79,42/80,42/85 - w obrybie S-7.
Na przewidywanyeh do zbyeia dzialkach wystypuje r6znogatunkowe
i r6z.nowiekowe zadrzewienie, poehodz'lee ezyseiowo z nasadzen, ezyseiowo
spontaniczne, obejmuj'lee ponad 30 drzew. W dendroflorze reprezentowane S'l
nastypuj'lce gatunki: robinia akacjowa, klon srebrzysty, klon pospolity, klon jawor,
kasztanowiec pospolity, lipa drobnolistna, jesion pensylwanski, grusza pospolita oraz
jeden z obcyeh gatunk6w topoli (ze wzglydu na obeeny okres fenologiezny gatunek
niemozliwy do okreslenia). Pod wzglydem wieku drzewozbi6r wykazuje przestrzenne
zr6znicowanie. W czysei pd.-wsch. i wsehodniej nieruehomosei wystypuj'l drzewa
najmlodsze - w wieku do 50 lat, najprawdopodobniej posadzone po przebudowie
6wezesnej ul. G16wnej i usuniyeiu zabudowy wzdluz jej p61noenej pierzei.
Na pozostalym obszarze, opr6ez drzew mlodszyeh, wystypujy drzewa sadzone na
przelomie XIX i XX w. Do najokazalszyeh nalez'l robinie akacjowe 0 srednieaeh pni
70-100 cm, kasztanowiec zwyezajny - 75 em, klon pospolity - 70 em, klon jawor 60 em. Wszystkie drzewa s'l zaniedbane i wymagaj'l zabieg6w pielygnaeyjnych.
Niekt6re maj'l zaburzon'l statyky lub s'l opanowane przez jemioly. Ze wzglyd6w
fitosanitamych, b'ldz potrzeby zapewnienia bezpieezenstwa, wskazane bydzie usuniycie
niekt6rych drzew, m.in. robinii akaejowyeh 0 srednieaeh pni - 90 i 70 em (zaburzona
statyka, porazenie jemiol'l) oraz topoli - 90 i 95 em (obnizona zywotnosc, porazenie
jemiol'l) oraz klonu pospolitego - 60 em (zaburzona statyka). Pozostale drzewa S'l
zywotne i nie zagrazaj'l bezpieezenstwu. Zaehowanie przynajmniej czysci z nich
powinien uwzglydniac przyszly projekt zagospodarowania terenu .
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