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DECYZJ A ZZt53111 8

I)ziala.i4c na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity w Dz.u. z '.017 poz. 1257) w zwiqzku z art. g3 ust. 1, art.

1, 3 i 4' art. 83d ust. I i 2, arl. g6 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy,.z dnia
ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz.u. z 20rg poz. r42 ze
iu wniosku zarzqdu zieleni N,4iejskiej z siedzrbq w r,odziprzy ulicy

orzekaz

1. Zezwoli(. Zarz4clowi Zieleni Miejskiej z s
8/10 na usunigcie 1 sztuki drzewa, wy
w pasie dlogowyn ul. Rysy w pobliZu s
ewidencyjnanr2Sll3 w obrgbie W-11), bez

-l'a 
bel l. Wykaz d

Tabela nr 2. Wvk asadzenia

rzewa do usunf,ecia

L.p. Gatunek

Obw6d pnia na
wysoko6ci 130cm,

powierzchnia
zajmowana przez

krzewv

Uwagi

I(lon jesionolistny 159

Drzewo nie posiada korony, posiudu
duzych rozmiar6w pr6 chniej 4cy

ubytek u podstawy pnia,
niebezpiecznie pochylone. W chwili

obecnej stwarza zagrohenie dla
bezpreczenstwa ludzi i ruchu

drogowego.

Usytuowanie drzewa objgtego zezwolemem okreSlone zostalo w zalqczniku nr 1 do
decyzji. stanowi4cym rysunek z naniesion qlokalizaciq drzewado usunigcia.

2' Uzaleani( wydanie zezwolema na usunigcre drzewa wymienionego w punkcie 1 od
zast4pienia go now4 sadzonk4 drzewaw iloSci I sztuki, jak podano ritabeli nr 2.

z nasaozenta zas

L.p. Gatunek Ilofd (szt.)

Parametry nasaclzerl
(obw6d pnia

w cm, na wysohofci
100 cm)

1 Drzewo liSciaste lub drzewo islaste 1

drzewo liSciaste:
powy2ej l2cm

drzewo iglaste: 6-8 cm

Urzqd Miasta l_odzi
Departament Spraw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al Pilsudskiego 100, 92-326 t_6dz



Nowe nasadzenie naleLy wykonad na dzialce ewidencyjnej o numerze 28113

w olrrqbie W-11 lub na innych terenach bgd4cych w zasobach Miasta tr'odzi, pozostaj4cych

w a<iministrowaniu Zarzqdu Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozu'oj
nowej sadzonki. Planowane miejsce nasadzenia nie moZe kolidowad z istniej4c4
i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3. Ustalid kofrcowe i nieprzekraczalne terminy realizacjt' zezwolema:
a) termin usunigcia drzewa wymienionego w punkcie 1 - do 30 czerwca 2019 r.;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastgpczego (posadzenie nowego drzewa), o kt6rym

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 patdziernika20l9r.,

T)mrana terminu usunigcia drzewamoLe nast4pii jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezwoleniu zmieniajqcym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmranE przed

uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4.Zobowi4za(. Zarz4d Zieleni Miejskiej z siedzibq w Lodzi przy uhcy Konstantynowskiej
8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie
Spraw Spoiecznych Urzgdu Miasta Lodzi o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o kt6rynl
mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania. Do powiadomienia
nale?y dolqczyt mapg z lokahzacj4 posadzonego zamiennie drzewa oraz jego nazwq

gatunkow4.

Uzasadnienie:

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych

UML wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej z siedzlb4 w \'odzi ptzy ulicy
I(orrstantynowskiej 8/10, w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie I sztuki drzewa,,

znajduj4cego sig w pasie drogowym ulicy Rysy w pobliZr"r skrzyzowania z ulicq Wichrow4
w N-odzi (dzialka ewidencyjnanr 28113 w obrgbie W-l 1). W uzasadnieniu wniosku podano, iz

ww. drzewo jest silnie zamieraj4ce, posiada pr6chniej4ce ubytki pnia, jest pochylone oraz

posiada oglowion4 korong.
Podstawg materialnoprawn4 rozpatrzenra przedmiotowej sprawy stanowiq przepisi'

zawartewrozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jestzasada.

2e usunigcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomo6ci moZe nast4pii po uzyskaniu
zezwolema wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgod1 wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzen, o kt6rych mowa w arl. 49 S 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1954r - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 20I7r, poz. 459 ze zmranamt) jezeli
drzewo,b4d2krzew zagraaajqtymurzqdzeniom. W mySl ar1. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na

usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt.
burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzji administracyjnej, a w przypadku gd1,

zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w

- woj ewodzki konserwator zabytk6w.

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

zezwolenta na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawrera6'. imig, nazwisko, adre:;.

lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urz4dzen, o kt6r'ych nowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodE wla6ciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana.
naz:wQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 crtr.

a vr przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kaZdego z tych

)
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pni, b) nie posiada wyralnie wydzielonego
korony drzewa. WielkoSi powierzchni, z kto
termin zamierzonego usunigcia drzewa lub
z celu zwrEzane go z pr ow adzeniem dzialalno
ptzez projektanta posiadaj4cego odpo
zagospodarowania dzialki lub terenu w ptz
\\ymagany z _ prawo budowlane _ okrerilaiaceusytuowanie chomosci i obiekt6w b;;i;;;h
istniej4cych I projekt planu nasadzen zastgpczych,stanowi4cych nrcz4 za usuwane projektp dtzewa lub krzewu, wykonany w formi projektuz ania nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowi ch albop w sprawie uzgodnienia waru ow rcalizacji przedsi gwzigcia w zaLkresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6wchronionych na
czynnoSci podlegaj4ce zakazom okreSlonym w art. 51 ust. t pkt t-+ i I0 orazw aft. 52 ust.
1 pkt 1 ,3,7,8,72,13,75 jezeli zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zLohon4 dokumentacj4, w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w for' onym wniosku, wobec czego w mysl art 5b $ 1 ustawy Kpa
Wznaczon ie celem przeprowadzenia czynnoSci urzgdowych. W trakcietlwaj4cych ustalono stan fal czny, okreSiono cechy urr*un"go drzewa -
.iego wartoSd przyrodnicz4, w tym rozmrar drzewa, funkcjg jak4 pelni w ekosystemie, waftoSi
kulturow4, wal ory kr aj obr azowe i lokalizacj g.

W terenie stwierdzono, Ze wnioskowan
o obwodzie pnia 159cm nie posiada
r-rbytek u podstawy pnia. ponadto jest
zagroZenie dla bezpieczefstwa ludzi i ruch
protok6l oglgdzin.

RozpoznajEc spraw9 i oceniaj4c zasadnoSi przedloaonego wniosku, udzielono zezw<tlenia
r.ra usunigcie 1 sztuki drzewa,wyszczeg6lnionego wpunkcie 1 sentencji d,ecyzjr.

Zasadqjest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydanii zezwolenia na usunigcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek tresi art. 86 ust. 1 uoop zaklada wyj4tki i tak nie nalicza sig oplat za
usnnigcie :

,drzey' lub krzew6w, na kt1rych usunigcie nie jest wymagane zezworenie,.
2) drzett' Iub krzewdw, na ktdrych usunigcie osoba fi.zyczna uzyskala zenuolenie na cele'nientiqzane z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej; 3) drrr. lub krzew6w, jezeli
trsunigcie jest zwiqzane z odnowq i pietggnacjq drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici
wpisanej do rejestru zabytkdw; 4) drzew lub hrzew6w, kt6re zagra1ajq bezpieczenstwu ludzilub ntienia vt istnieiqclch obiektach budowla
t1'totl)cr ,r art. 19 $ I Kodeksu cywilne
bezpieczensttvu ruchu drogowego tub
(t) drzeu, lub krzewdw w zwiqzku z przebu'/) drzevt, kt6rych obw6d pnia mierz 30 cm nieu) 75 cm - w przypadku topoli, wierzb, go, klonu je
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz pl D 50 cm
pozo,slalych gatunk6w drzew
uqlkoutania rolniczego lub do
okreilonynt w mi.ejscowym planie
zobudov'y i zagospodarowania terenu; 8) krzew6w, kt6rych wiek nie przekracza 25 tat, w celu
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zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanicr

terenu;9) drzew lub krzew6w w zwiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub krzev'6tt' ncr

terenach zieleni;10) dyzew lub krzew6w, ktdre obumarly lub nie rolaiq szansy na przezycie'

z przyczyn niezaleinych od posiadacza nieruchomoici;l l) topoli o obwodzie pnia ntierzonlntt

na utysokoSci 130 cm wynoszqcym powyZej 100 cm, nienale1qcych do gatunk1w roclzittqtclt,

je1el'i zostanq zastqpione w najbli|szym sezonie wegetacyinym drzewami inrytch gatrrnk6t'r'I

12) rlrzew lub krzew6w, je1eli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roSlin, zv,ierzqt i grzyb6v'

objgtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych;13) drzeu, lub krzet'v6v'

z grobli staw|w rybnych; 14) drzew lub lcrzew6w, jeZeli usunigcie jest nuiqzane z regulacicl

i utrzymaniem koryt ciek|w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzs{l vtsflnltch

sluzqcych ksztaltowaniu zasob6w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej vt zakt'esie

niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzeri;t 5) drzew lub krzew6l4' usln4'onych

z terenu poligonfw tub placfw twiczeit, slu2qcych obronnoici pcrnstvvct'

2. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 1, je2eli wydanie zezwolenia na usunigcie dt'zet't'ct

lub krzewu zostalo uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo vtykonanicr

nasadzefi zastgpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub kt'zew nie zachot'vuly

zywotnoSci po 3 latach od dnia uptywu terminu wskazanego w tym zezu,olenitr na ic'h

przesadzenie lub wykonanie nasadzen zastgpczych, lub przed uplywem tego okt'esu, z przyczyt'l

zaleznych od posiadacza nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezv,olenia na usunigcie

drzewa lub krzewu naftlada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania ncrsadzeri

zastgpczych. Przepisy art. B3c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpottiednio.3.

W przypadku niewykonania nasadzeri zastgpczych, o ktdrych mowa w ust. 2, zgodnie

z zezwoleniem na usunigcie drzewa lub lvzewu, stosuje sig przepisy o poslgpr.ttlaniu

e gzekucyj nym w administracj i " .

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyj4tkiem zwr4zanym z, zaistnieniem

dwirch przeslanek, tj. po pierwsze drzewo wskazane do usunigcia stanowi zagto2ente

bezpiecieirstwa ludzi i mienia, po drugie zagralabezpieczefrstwu ruchu drogowego. Wobec

pouryZszego zezwolenia na usuniEcie drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tytr-rlu.

zgodnie zart.86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyt.:

,, l. l{ie nalicza sig oplat za usunigcie; pkt 4) drzew, kt6re zagra1ajq bezpieczenstwtt ludzi lttb

mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o ktdrych tnowa

w art. 49 S I Kodeksu cynvilnego oraz pkt 5) drzew lub krzeu,6tv, kt6re zagrazctjcl

bezpieczensfwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu zeglugi" -

Jednoczesnie, maj4c na uwadze potrzebg odnawiania zasob6w skladnik6w przl'rody.

w rnySl art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody cyt.: ,,Wydanie zezwolenia na us'unigcie

drzewa lub krzewu moie byt uzale2nione od okreflenia przez organ nasadzen zastgpczych lub

przesadzenia tego drzewa lub krzewu" oraz art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody cyt.:
"W przypadku uzaleZnienia wydania zentolenia na usunigcie drzewa ltil: krzettu otl

wykonania nasadzefi zastgpczych, zezwolenie to okreSla dodatkowo: 1) mieisce nasodzefi; 2)

liczbg drzew lub wielkoit powierzchni lvzew6'',u; 3) minimalny obv,6d pnia dr"zett)ct n(t

wys:okoSci 100 cm lub minimalnl,wiek krzew6w; 4) gatunek lub odmiang drzevt lub kt'zewdtl';

5) termin wykonania nasadzefi; 6) termin zlo1enia informacji e v,ykonaniu nasadzen",

zezwolenie na jego usunigcie zostalo uzalehnione od spelnienia warunk6w, okreSlonych

w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie okreSlonym w podpunkcie 2) w punkcie 3 jej

sentencji, w celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie Miasta. W interesie Strony lezy.

by zakupiony materiai nasadzeniowym byt jak najlepszej jakoSci oraz zostal objgty placami

pietggnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanie wegetacji. /

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez orgall w obrgbie drzewa

wnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.

1 ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.'. "Organ wla,icitt,y aJs vtydania
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zezy)01enia na usuniQcie
w zakresie wystgpowania w

Bior4c powy2sze pod uwagg ) orzeczono jak w sentencji.

t.

drzewa lub krzewu przecl jego wydaniem dokonuje oglgdzin
ich obr gbie gatunk6w chronionych " .

)

J

-5

Pouczenie:

W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie
go nowytx drzewern w punkcie 2 sentencji zezwolen
latach od dnia uplywu terrninu wskazanego w punkci
z przyczytl zale2nych od posiadacza nieruchomo
obowi4zel< wykonania nasadzenia zastgpczego. W pr
z zezwo)enien, bgcl4 rnialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji. podstawa
aft. 86 ust.2 i 3 uooo.
Usunigcie drzewa poza terminem okreslonym w punkcie 3 ppkt a sentencji potraktowane zostanie jako
delil<t adrninistracyjny, o kt6ryrn mowa w ar1. 88 ust. 1 pkt 1-uoop, polega;acy na usunigciu drzewabez
wylnaganego zezwolen.ta,, stanowi4cy podstawg do wyrnierzenia adminisiracyjnej kary pienigznej
w wysol<oSci dwukrotnej oplaty zausunigcie drzewa.
Niniejsza decyzla wygasa w przypadku nieusunigcia drzewtr w terminie okreslonym w pkt 3 ppl<t a jej
sentenc.j i.

Zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu ochrony Srodowiskai Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzt o dokonaniu no*.io nasadzenia
rna lra celu utnozliwienie stwierdzenia, 2e strona wypetnila warunek okreSlony w punkc[ 2 sontencii
decyzj i.

obowi4zku i odpowiedzialnoSci karnej za
6w og6lnych, dotycz4cych ochrony przyrody
schronief zwierzEt objgtych ochronE prawn4

od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium odwolawczegow N-otJzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony Srodiwiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi, dziataj4cego z upowaznienia prezydenta
Miasta N,odzi, w terminie l4 dni od daty jej otrzymania.

Zalacznil<i:
L Mapa z przybltzonq lokalizacjq drzewado usunigcia.

6.

Miejskiej w t odzi
ul. Konstantynowska 8/1 0

Zwolniono z opla{y sl<albowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.tJ. 22006 r. Nr 225, poz. 1635).
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