
tr 5d2, dnia 18.06.2018 r.

Dziala.iEc na podsta-wie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowalia
adr.ninistracyjnogo (tekst jednolity Dz. rJ. 2017 poz. 1257) w zwi}zku z art. g3 ust. l, ar1. g3a
trst. 1' 2a.4.6art.83cust. 1,3i4,afi.83dust. Ii2,aft.86ust. 1pkt5 i l0ustawy zdma16
ltwietrria 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. IJ. z 201gr. poz. 799 ze
zmiarrami) po rczparrzeniu wniosktZarzqduZieleni Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej
ti/10

orzekai

1. Zezwoli( Zatz4clowi Zieleni Miejskiej z siedzlb4przy ulicy Konstantynowskiej 8i10 na
Ltsunigcie I sztuki drzewa wymienionego w tabeli nr l, znajduj4cego rig tru terenie pasa
drogowego ul. Swietlicowej u zbiegu z ul. Ruchliw4 i fryncypain 4 w Lodzi (dzialka
ewidencyjnam -\4512 w obrgbie G-25), bez pobrania oplaty ztegotytulu.

l<az cJ

I

I

-['a

[Js1'1116*'uttir: dr:zewa objgtego zezwoleniem okreslone zostalo w zalqczntku nr 1 do
d ec yzj i, stan owi4cym rysunek z naniesion q lokalizacj 4 drzew .

Uznleini( wydanie zezwolema na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 od
zast4pienia g;o now4 sadzonk4 drzewa w ilosci 1 sztuki jak ponizej wlabeli.

bela nr 2. ttz nasadzenia za o

L.p. Gatunek Parametry nasadzef (obwrid pnia
w cm, na wysokoSci 100 cm)

Lipa drobnolistna powyzej 14 cm

Nowe nasad:zenie nale?y wykona6 na dzialce ewidencyjnej o numerze 34512ir obrgbie G-25 w miejscu gwarantuj4cym prawidtowy rozwoj nowej sadzonki. planowane
nrieisce nasadzenia nie moze kolidowai z istniej4c4 i planowan4 infrastiuktur4 techniczn4.
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r:zewa oo usuntecta

Nr
inw. Gatumek

0bw6d pnia na
wysokoSci

130cm
Uw,agi

Lipa rlrobnolistna
92 cm

(we wniosku
94 cm)

Drzewo posiada duZy fragment odkrytego
drewna oraz wypigtrzony system

korzeniowy, w obecnym stanie stanowi
zagr o Zenre b ezpie c zenstwa ruchu

drogowego.



3. Ustnlid nastgpuj4ce, koricowe i nieprzekraczalne terminy rcahzacjr zez.wolenra.
a) l.ermin usunigcia drzewa wymienionego w punkcie 1 - do 31 maja 20l9rr.;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastgpczego (posadzenia nowego duzewa), o kt6rym

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 rnaja20l9r.,
Zmiana terminu usuniqcia drzewa moze nast4pi6 jedynie na wniosek strony w decyz,ji -

zezwoleniu zmieniaj4cym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiern o zmianq przed

uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zobowi4za( wnioskodawcg Zaruqd Zieleni Miejskiej z , siedzllt4 przy ulic;,
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Slodowiska i Rolnictwa
w Depaftamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta \,odzi o wykorLaniu nasadzenia
zastEpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania.
Do powiadomienia naleLy dol4czyc mapg zlokahzacj4 posadzonego zamiennego drzevia
oraz j ego nazwQ gatunkow4.

5. Nie zezwoli( Zarz4dowi Zieleni Miejskiej z siedzlb4 przy ulic'y Konstantynowskiej
8/10 na usunigcie 2 sztuk drzew, wymienionych w tabeli nr 2, znajduj4cl'ch sig na terenie
pasa drogowego ul. Swietlicowej w N,odzi (dzialka ewidencyjna nr 34512

w obrebie G-25).

Usytuowanie drzew nie objgtych zezwoleniem okreSlone zostaio w zaLa,.czniku nr I do

decy zjr, stanowi 4cym ry sunek z naniesion 4 lokahzacj 4 drzew .

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spoiecznych
UML wplyn4l wniosek Zarz4dt Zielem Miejskiej z siedzlb4 przy ulicy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwolema na usunigcie 3 sztuk drzew mteszcz4c>'ch siE na terenie
pasa rJrogowego ul. Swietlicowej w Lodzi (dzialka ewidencyjnanr 34512 rv obrgbie G-25).
W uzasadnieniu wniosku podano, iz jedno z drzew jest suche, natc,miast pozostale dwa
posiadaj4 wypr6chnienia u podstawy pnia. Do wniosku Strona dolEczyla rysunek z lokalizac.iq

drzew do usunigcia.

Podstawg materialnoprawn4 rozpatrzema przedmiotowej spravruy stanowi4 ptzepisy
zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zuwartajest zasada.

2e usunigcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moze nast4pii po uzyskaniLr
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci ziL z1t;oda, wlaSciciela
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ab€la nr Z, Wykaz drzew nie zakwalilikowanvch do us la

Nr
iwn.

Gatunek
Obw6d pnia na

wysoko$ci 130em
Urt,agi

2 Lipa drobnolistna
90 cm

(we wniosku
118 cm)

Drzewa w zadov'talaj rlcej kondycj i
zdrowotnej. Posiadaj4 prrcste pnie i zywe-'.

zielone,, l6wnomiernie uksztaltor,vane

korony, Na pniu drzew widoczne
niewielkie ubyki w por;taci odkrytego

drewna.
3 Lioa drobnolistna

ll7 cm
(we wniosku

122 cm)



trieruclromoSci, wla5cicielaurzqdzef, o kt6ryqh mowa w aft. 49 $ 1 ustawy z dnia23 kwietnia
1964r - Kodek.s cywilny (tekst jednolity D4.U,. z 20I7r. poz. 459, ze zmianami) - jezeli
drzewo, b4dL k:rzew zagraLajq tym wz}dzeni rm] W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na
usuniecie dtzewa lub krzewu z tetenu niertrchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt,

mie degvzji administracyjnej, a w przypadku gdy
terehu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytkow

zgodnte z att. 83a ust. 2 i 4 uoop. c!t: ,,2 Zezw unigcie drzewa w pasie
clrogou,ym dro'gi publicznej, z wylqczeniem obcych topoli, wydaje ,ig po
uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrqny irodow n wlaiciwy 46 y,ydaiia
zezt,ol.enia niezwlocznie przekazuje do uzgodnieil,ia projekt zezwolenia wraz z aktami iprory,
t,rt btnt dokumentacjg fotograficznq drzewa lub kr)gwu,'.

W artykule 83b ust" 1 uoop. tu*Ao Jbhgatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenta na usunigcie drzew lub
lub siedzibg wnioskodawcy, oS

nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie
w art. 49$ I Klodeksu cywilnego
nazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d
aw. go z tych
1111 1v,,r. o ponizej
koro rzyczynQ,
term rzewu oraz wskazanie czy usuniecie wvnika
z celu zwrqzanego z prowadzeniem dzialalnoSpi gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonany
przez projektanta posiadajqcego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
zagospodarowania dzialki lub terenu w przypa4ku rcalizacji inwestycji, dla kt6rej j"ri ott
wymagany zgodme z ustaw4 z dnta 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce
ttsytuowanie drzewa w odniesieniu do gr4nic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych
istniej4cych lub projektowanych na tej nieruohomo5ci. Projekt planu nasadzeh zastgpczych,
stanowi4cych llompensacj E przyrodniczq za usuwane drzewa lub krzewy lub-^projekt
przesadzema drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy badz piojektu
z 7ra nieruchomo5ci. Decyzjg o Srodo
p w sprawie uzgodnienia warunk6w re
o la obszar Natura 2000, zezwolenie w st
czynnoSci podlegaj4ce zakazom okreslonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 i 70 oruzw ar1. 52 ust. 1

pkt. 1 ,3,7,8,12,73,75 jeZeli zostalo wydane.

Po zapoz:'naniu sig ze zloion4 dokumenlacj4 w oparciu o ww. przepisy stwierdzono, ze
clo wniosku dol4czono niewla6ciw4 mapg z Iokalizacjq drzewa. W zwi4zku z poryzszym
wezwano Stlonq: do dostarczenia odpowiedniej mapy. Po uzupelnieniu brak6w, w mySl art. 50
$ 1 ustawy Kpa wyznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenia |zynnoSci
urzgdowych. W trakcie trwaj1cych na gruncle oglgdzin ustalono stan faktyczny, okreslono
cechy usuwanyr:h drzew - ich wartoSi przylodmcz4, w tym rozmiar drzew, funkcjg jak4
pehri4 w ekosystemie, wartoSci kulturowe, iwalory krajobrazowe i lokaltzacjq. W terlnie
stwierdzono 2e drzewa wnioskowane do usunigcia to lipy drobnolistne. Drzewo nr 1 posiada
dnZy fi'agment z odkrytym drewnem oraz wyprgl;rzony system korzeniowy. ponadto w
koronie widoczre Slady cigi sanitarno pieig$nacyjnych maj4cych na celu wyeliminowanie
kolizji z napou,ietrzn4 linia, energetyczn4. Drzewa nr 2 i 3 s4 w zadowaiaj4cym stanie
zdlowotnym - posiadaj4 proste pnie i 2ywe,lielone korony. Na pniach obu drzew widoczne
niewielkie ubytlki w postaci odkrytego dre#na., Na t4 okolicznoSc sporz4dzono protok6l
osledzin.
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Rozpoznaj4c sprawE i oceniaj4c zasadnoS6 przedlokonego wniosku, udzielono zezwolenia
na usunigcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna o nr inw. I, wyszczeg6lnionego
wpunkcie 1 sentencji decyzjt.

Zasad4jest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub klzewou'.
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek tre56 art. 86 ust. 1 uoop zaldada wyjatki i tak nie naltcza sig oplat za

usunigcie :

,drzew lub lcrzew6w, na kt6rych usunigcie nie jest wymagane zent,olenie,'

3) drzew lub lcrzew6w, jeZeli usunigcie jest zwiqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcych
na terenie nieruchomo{ci wpisanej do rejestru zabytkdw; 4) drzew lub krzewritv, kt6re
zagraiajq bezpieczeristwu ludzi lub miehia w istniejqcych obiektach budowlanych ltLb

funkcjonowaniu urzqdzeri, o ktdrych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego;S) drzeu, lub
krzew6w, ktdre zagrazajq bezpieczenstwu ruchu drogowego lub kolejou,ego crlbo

bezpieczeitstwu Zeglug|6) drzew lub lcrzew6w w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych lt'rb

linii kolejowych;7) drzew, kt6rych obw6d pnia mierzony nawysokoSci 130 cnt nie przekraczcr:

a) 120 cm 'w przypadku topoli, wierzb,,kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz plhtanu klonolistnego, b) 80 cru - vt przypaclktl
pozostalych gatunk|w drzew w celu j2rzywrdcenia grunt6w nieuiytkowanych clo

u2ytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonlntt
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o tuarunkoch zabudowtt
i zagospodarowania terenu,' 8) krzewu lub lcrzew6w rosnqcych w skupiskach, pokrytvajqqtch
grunt o powierzchni do 50m2, w celu przy,wrQcenia grunt1w nieu2ytkowych do uzytkotttanitr

innego ni2 rolnicze, zgodnego z przeznaczenlem terenu, ola'eilonym w miejscotvynt planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarov,anicr
terenu; 9) drzew lub krzew1w w nuiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzev, lub krzett,6w ncr

terenach zieleni;10) drzew lub lcrzew6w, kt6r4 obumarly lub nie rokujq szansy na przezycie,

z przyczyn niezale1nych od posiadacza nieruchomoici;11) topoli o obwodzie pnia mierzonynr

na wysokoici 130 cm wynoszqcym powyzej 1Q0 cm, nienaleiqcych do gatmnkr5v, rodzimych,
jeZeli zostanq zastqpione w najbliZszym sezo4ie wegetacyjnltm drzewami innych gatunk1v';

12) drzew lub lvzew6w, je2eli usunigcie wynilw z potrzeb ochrony roilin, nryierzqt i gr4tb6tv
objgtych ochronq gatunkowq lub ochronjt silzdlisk przyrodniczych;13) drz'ev, lub krzevvdtv

z grobli staw1w rybnych; l4) drzew lub lcrzewdw, jezeli usunigcie jest z,uiqzane z regulacicl
i utrzymaniem koryt ciek|w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem tu'zqdzefi v,odrytch

slu2qcych ksztaltowaniu zaso.b6w wodnych ofaz ochronie przeciwpov,odziov,ej v, zukres'ie

niezbgdnym do wykonania i utrzymania iych urzqdzeri;15) drzew lub krzev,rjv, usut,t,un)tch

z terenu poligon6w lub plac6w twiczeri, sluzqcych obronnoici paitsttt,cr.

2. W przypadkach, o kt1rych mowq w ust.) 1, i,ezeli wydanie zezwolenia na ttsunigcie drzev'ct

lub hrzewu zostalo uzaleLnione od przesqdzonia tego drzewa lub ltrzewat albo vtltkonaniu
nasadzen zastgpczych, a przesadzone alpo posadzone drzewo lub /crzetv nie zachov,obt
zywotnolci po 3 latach od dnia uplywu tetminu wskazanego w tym ze.zwoleniu na iclt
przesadzenie lub wykonanie nasadzeri zastgpc2ych, lub przed ttplywem tego okresu, z przyczytl
zale2nych od posiadacza nieruchomoici, otgatt wlaiciwy do wydania zezv,olenia na us'unigcie

drzewa lub lcrzewu naklada ponownie il d4odze decyzji obowiqzek wykonania ncts'adzefi

zastgpczych. Przepisy art. B3c ust.4 ordz qrt. B3d usr.2 i 4 stosuje sig odpotttiednio.3.
W przypadku niewykonania nasadzeri zastgpczych, o kt1rych mowa w ust. 2, zgodnie
z zezwoleniem na usunigcie drzewa lulp lcrzewlL, stosuje sig przepisy o postgpowunitr
e gzekucyj nym w administr acj i " .

W przedmiotowej sprawie drzewo o ff inw. \ ze wzglEdu na sw6j stan zclrowotny stanowi
zagrolente bezpieczeirstwa ruchu drogolvego. Wobec powyzszego zezrvolenia na jego

usunigcie udzielono bez pobrania optaty z tego tytulu, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 5 ustawy
zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyt.:,,art. 86 ust. l. Nie nalicza sig oplctt zct
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usLlnigcie: pkt 5) drzew lub krzewow, kt6re zagraiajq bezpieczerisfwu ruchu drogowego lub
kolej ov,ego albo bezpieczerishuu zeglugi ".

JednoczeSnie, pod uwagg deklaracjg wykonania nasadzen zastEpczych oraz uwzglgdniaj4c
fakt. iz usuwane drzewo posiada wartoSd przyrodnicz4 il<rajohazowq oraz majEc na uwadze
potlzebg odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody, w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2
ustarvy o ochronie przyrody, cyt.'. ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa
Jtrb krzewu mo.ze byt uzaleznione od olcreilenia przez organ nasadzen zastgpczych lub
przes'adzenia tego drzewa lub krzewu. ArL 83d ust. 2. W przypadku uzaleznienia wydania
zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzeri zastgpczych, zezwolenie
to okrella dodatkowo: 1) miejsce nasadzefi; 2) liczbg dyzew lub wielkoit powierzchni
krzev,6vt: 3) minimalny obw6d pnia drzewa nh wysoko1ci 100 cm lub minimalny wiek
h'zev,6tv; 4) gatunelc lub admiang drzew lub lcrzew|w; 5) termin wykonania nasadzeri; 6)
lermin zlozenia informacji o w.ykonaniu nasadzeyt", zezwolenie na usunigcie drzewa o nr 1

zostalo uzalelnione od spelnienia warunk6w, okrerilonych w punkcie 2 sentencji decyzjt,
rv terminie okreflonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania
rlbytku w ekosystemie miasta. W interesie Stron! leLy,by zakupiony materiaN nasadzeniowy
byl jak najlepszej jakoSci oraz zostal objgty pracami pielggnacyjnymi gwarantuj4cymi
utrzymanie wegetacji.

Zgodme t. 2a i 6
decyzji Llznano : Regiona
tv zwr4zku z nt< iska prze
projektu niniejsz

.TednoczeSnie nie zezwolono na usunigcie 2 sztuk drzew o nr inw. 2 r 3 ze wzglgdu na ich
zadowalaj4cy stan zdrowotny oraz warto6ci przyrodnicze i krajobrazowe. Strona
zadeklarowala dokonanie kompensacj i przyrodniczej w postaci nasadzen zamiennych
r.r, l4cznej iloSci usuwanych drzew na terenie nieluchomoici, z kt6rej bgd4 usuwane drzewa.
W ocenie organu usunigcie drzew wywotra zmiany w Srodowisku przyrodniczym, kt6rego
nasadzenia zastLqpcze w proponowanej iloSci I nie s? w stanie zrekompensowai. Za
zachowaniem drzew przemawia aspekt ochrony przyrody rozumianej jako ochrona zieleni
w miastach.

W dniu o6llgdzin terenowych ptzeprowadzonych przez organ w obrgbie drzewa
zakwalif,rkowanego do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c
ust. 1 ttstawy z dnta 16 kwietnia2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do
ttydania zezwol<znio na usunigcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin
vt, zakt'es'ie wys'tg:powania w ich obrgbie gatunk6w chronionych".

Bior4c powy2sz:e pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr 1 sentencjr decyzji, wobec kt6rego
przewrdziano zast4pienie go nowym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolema,
a posadzone, drzewo nie zachowa Zywotno5ci po 3 latach od dnia uplywu terminu
wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencji lub przed upllwem tego terminu, z przyczyn
zaleZnych od posiadacza nieruchomoSci, naNohony zostanie ponownie w drodze decyzji
obowi4zek wykonania nasadzenia zastgpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia
zastgpczego zgodnie z zezwoleniem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu
egzekucyjnyrm w administracji. Podstawa art.86 ust. 2 i 3 uoop.
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2. Usunigcie drzewa poza terrninem okre6lonym w punkcie 3 ppkt a r;entencji decyzji
potraktowane zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w alt. 88 ust. 1 pkt 1

uoop, polegaj4cy na usunigciu drzewa bezvrrymaganego zezwolema. stanowi4cy podstar,vg
do wymierzenia administracyjnej kary pienigZnej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za
usunigcie drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypaQku nieusunigcia drzewa w terminie okreslonym
wpkt 3 ppkt a sentencji decyzji.
Zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodz,i
o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umozliwienie stv,zierd:zenia, 2e strona
wypelnila warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolenta na usunigcie drzewa nie zwalnia z obowi4zkLr i orlpowiedzialno6ci
karnej za nreptzestzeganie zakazow i ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych.
dotycz4cych ochrony przyrody i ochrony zwierz7t, w szczEgolno6ci z;tkazt rtiszczenia
gnrazd i schronief zwierzyt objqtych ochron4 prawn4 oraz humanitarnego traktowania
zwrerzql dzikich.
Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4do'wego Kolegium
Odwolawczego w \,odzi, wniesione zh poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta \,odzi,
dzialaj4cego z upowaZnienia Prezydenta Miasta t odzi, w terrninie 14 dni od daty jej
otrzymania.

J.

4.

5.

6.

(Jcu

Zalaczniki:.
1. Mapa zprzyblihon4lokalizacj4 drzewa do usunigcia oraz drzewami nie zakwalifikowanymi do usunigcia

Otrzvrnuie:
Zarz4dZieleni Miejskiej w N,odzi
94- 303 N-6d2, ul. Konstantynowska 8/10

2. ala

Do wiadomoSci:
1. Zarz4d Dr6g i Transportu

90-441 N,5d2, d. Piotrkowska I 73

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa zdnia16listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 22006 r. Nr 225, poz. 1635).

Urzqd Miasta t-odz
Departamqnt Spraw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskiego 100,92-326 L6d2



f. - drzewo do uslrnigcia - nr i1nw. 1

O - nasadzenie zamienne za ugunigcie drzewa o nr inw. 1

O - drzewa nie zakwalifikowane do usunigcia - nr inw. 2 i 3
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