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DECYZJA ZZI621./18

Dziala4c na pbdstarvie art. 104 ustawy z dnia 14 czeryvca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (t,:kst jednolity Dz. rJ. 2017 poz. 1251) w zwtEzku z art, 83 ust. 1, art. 83a
Lrst. l. 2a. 4.6 art. 83c ust. 1, 3 i 4, art. 83d ust. l 12, afi. 86 ust. 1 pkt 5 i l0 ustawy z dma 16
I'wietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. tJ. z 2018r. poz. 799 ze
zr.riiananri) po riozpatrzeniu wniosku Zaruqdu Zieleni M.iejskiej przy ultcy Konstantynowskiej
8/1 0

or zeka i

i. Zezwoli(. Zarz4dlowi Zieleni Miejskiej z siedzlb4 przy ulicy Konstantynowskiej 8/10 na
ttsutrigcie I sztuki drzewa wymienionego wtabeli nt: l,znajduj4cego sig naterenie pasa
dlogowego ul. tr-ukowej na wysokoSci nr lL5 w Lodzi (dzialka ewidencyjna
rrr' 1 13/25 ui obrgbie G-24), bez pobrania oplaty ztego tytulu.

Usytuowanie drz:ewa objgtego zezwolemem okreSlone zostalo w zal4czniku nr 1 do
decyz.ji, starlowi4cym rysunek z naniesionqlokahza<>jqu drzewado usunigcia.

2:,. UzaleLni(. wydanie zezwolenia na usunigcie
zast4pienia go now4 sadzonk4 drzewaw iloSci

drze:w'a wymienionego w punkcie 1 od
1 sztuki jak ponizej w tabeli.

Ta

Nowe nasad:lenie
obrgbie G-24, zgodnie

nale2y wykonai na
z zal4cznrkiem nr

dzialce ewidenoyjnej o numerze \13125
1 do decyzji, w miejscu gwarantuj4oym

abela nr l. Wyl<laz drzewa do usun

I-.p.
Nr

inw. Gatunek Obwrid pnia na
wysoko6ci 130cm Uu.agi

2 obini.a akacjowa
138 cm

(we wniosku
136 cm)

Drzewo posiada odkryte drewno oraz
ubytek u podstawy pnia i w obecnym

stanie stanowi zagro2enie
b ezpre czenstwa ruchu dro gowe go .

Ponadto korona drzew a koliduj e

:z napowietrun4 hnr4 ener gety czn4

bef a nr 2. WykVz nasadzenia zastgDcze

L.p. Gatunek PaLr:lmetry nasadzerl (obwrid pnia
$r crrlr na wysoko5ci 100 cm)

Robinia akaciowa powyZej 12 cm
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prawidlowy rozw6j nowej sadzonki, Planowane miejsce nasadzenia nie nloZe kolidor,vai
z istniej4c4 i planowan4 infrastrukturq. techniczn4.

3. Ustalid nastgpuj4ce, kofcowe i nieprzekraczalne terminy realizacji zez:wole\tia:
a) termin usunigcia drzewa wymienionego w punkcie 1 - do 31 grudrnia ZQ18r.;
b) termin wprowadzenia nasadzL;nia zastgpczego (posadzenia noweg,o drzewa), o ktorynr

mowa w punkcie 2 sentencji - rlo 31 maja20l9r.,
Zmiana terminu usunigcia drzewa moze nast4pi6 jedynie na wniosek str<irry w decyzji -
zezwoleniu zmteniajqcym, pod vvarunkiem wyst4pienia z wnioskiem O ztnianq prz,ecl
uplywem terminu wymienionego v/ punkcie 3a.

4. Zobowi4za(. wnioskodawcg 2\arzqd Zieleni Miejskiej z sjiedzibq przy ulicv
Konstantynowskiej 8/10 do porviadomienia Wydzialu Ochrony SrodowiSka i Rolnictu,a
w Departamencie Spraw Spolec;znych Urzgdu Miasta tr odzi o wykon4niu nasadzenia
zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jggo wykonania.
Do powiadomienia naleLy doNq<:z"yc mapg z lokalizacj4 posadzonego zamiennego clrzewa
oraz jego nazwQ gatunkow4.

IJzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Deparlamencie Spr4w Spotecznl'ch
UMI- wplyn4l wniosek Zarzqdu Zteleni Miejskiej z siedzrbq przy ulicy Korlstantynowskie.j
8/10 w sprawie wydania zezwoleniit na usunigcie 5 sztuk drzew mreszct,z1cyoh sig na terenie
pasa drogowego ul. tr ukowej Il-I7 oraz vis a vis 24 w Lodzi (dzialki ewidencl'jne
nr \1315, 113125, ll3l3l i Il3l4I v'z obrgbie G-24). W uzasadnieniu wniosku podano. iz u,u,.
drzewa posiadaj4 wypr6chnienia pnia. Ponadto drzewo nr 5 jest zasychaj4Ae. Do wnioskrl
Strona dolqczyla rysunek zlokalizaojq drzew do usunigcia oraz nasadzeniami zamienn),mi.

Podstawg materialnoprawnq. rczpatrzenia przedmiotowej sprawy stafowiE plzepisr
zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop,, zawartajest zasada.
ze usunigcie drzew lub krzewow t, terenu nieruchomoSci moZe nast4pid po uzyskaniLr
zezwolenra wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgQdq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzeti, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustarvy z Qnta 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z20l7r. po2.459, ze znttanarni) -.jezeli
drzewo, bqd?krzew zagra?ajqtymut'z4dzeniom. W mySl arl. 83a ust.1 uoop. zezwolenie n:r
usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instanc.ji wo.jt"
burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzjr administracyjnej, a w przypadku gdy
zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6rv

- woj ew6dzki konserwator zabytk6'w.
Zgodme z aft. 83a ust. 2 i ,4 uoop. cyt: ,,2 Zezwolenie na usun,lgcie 'cfi'zeyt'o tr pusic'

drogowym drogi publicznej, z tvylqczeniem obcych gatunkriw top6li, tp,t,yclqje ,\'ig po
uzgodnieniu z regionalnym dyrektore:m ochrony Srodowiska; 4 organ wla,{cittlt do vl.,clcrniti
zezwolenia niezwlocznie przekazuje do uzgodnienia projekl zezwolenia wraz z ctktanti .spr(nt))',
w tym dokumentacjg fotograficznq alrz:ewa lub krzewu".

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniqsku o wydanic.
zezwolenta na usunigcie drzew lub krzewow, kt6re powinno za:wierac'. imig, 4azwisko. adt'er;"

lub siedzibg wnioskodawcy, oSrniadczenie o posiadanym tytule prawn)/m wlaclania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzEclz,eh. o kt6rych rio\4'a
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego. ,4godg wlaSciciela nieruchomoSci .jeSli .iest wyma-qanzi.
nazwE gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cnr.
a w przypadku gdy na tej wysokodrci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d ltazdego z tl cli
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pni. b) nie posiada wyraLnte wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej
liorotry dlzewd. Wie,lkoSi powierzchni, zlctorej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyczynQ,
ternritr zanTrerT'onego usunigcia drzewa lub krzewu <>raz wskazanie czy uiunigcie *y"it u
z celu zwiqzansgo zprowadzemem dzialalnoSci gospoclalczej. Rysunek, mapg albo wykonanypnez proje(tanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
zagospodarowpnia clziaLki lub terenu w przypadku re:alizacji inwestycji, dla kt6rej j.ri on
wymagany zgpdnie z ustaw4 z dnia 7 hpca I994t'. - Prawo budowlane - ot<ieSta;4ce
Lisytr"rowanie. {rzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych
istniej4cych,lub pro-iektowanych na tej nieruchomoSci. lDrojekt planu nasadzen zastgpczych,
stanowi4cych kompensacj g przyrodnicz4 za usuwane, drzewa lub krzewy tub--pro;et<i
1rt'zesadzenia drzewa lub ktzewu, wykonany w forrnie rysunku, mapy laoz projektu
zagospodarow4nia nieruchomoSci. Decyzjg o Srodor,viskowych r*ur.rnko*aniach albo
;rostanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w rea.Iizacji przedsigwziEcia w zakresie
crddzialywania na otrszar Natura 2000, zezwoleme w stc,sunku do gatunk6w chronionych na
c:zynnoSci podlegajqce zakazom okreslonym w aft. 51 usrt. 1 pkt. 1-4 i l0 orazw aft. 52 ust. 1

pkt. 1 .3.7,8,12,13,1 5 jeLeh zostalo wydane.
Po zapaznaniu sig ze zloZon4 dokumentacj4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono

lrlakow formalpych w przedlolonym wniosku, wobec cz,sgo w mySl art. SO $ i ustawy Kpa
\\ryznaczono oflgdziny w terenie celem przeprowadzenra czynnoSci urzgdowych. W trakcie
trrvaiqcych.na pmncie oglgdzin ustalono stan faktyczn)i, olffeslono cechy usuwanych drzew _

tch wartoSc przyfodnicz4, w tym rozmiar drzew, funkcjg jak4 pelni4 w ekosystemie, wartoSi
Itulturow4, wafory trirajobrazowe i lokalizacjg. W terenie stwierdzono ze w pniu drzewa
o nr inw. 2 gatrJLnku robinia akacjowa znajduje sig dziupla. Ponadto drzewo to posiada odkryte
clrewno oraz pbytek u podstawy pnia, a jego korona koliduje z napowietznq linia
energetyczn4. PoniewaL stan fitosanitarny drzewa kwa.lifikowal je do usunigcia, pir-"-
z dnta 03.04'2018r. zawreszono postgpowanie w czgsci dotyczqcej wydania zezwolema na

]9go r-rsunigcio do momentu przedlohenia przez rMnioskodawcg zgody Regionalnego

I]I.:\,"t_"_ 9:1t:ll Srodowiska w Lodzi na zniszcze,nie potencjalnego siedliska ptasieg-o.
W drriur 16'05.2018 r'. do wydzialu dostarczono decyzjE izezwalaj4c4 na zniszczenie siedliska
bgd4cego miejpcem rozrodu i wychowu mlodych dzig:ciola duzego Dendrocopos major.
lezwolente na usuni,;cie pozostalych 4 sztuk drzew zostalo Rydane decyzjq ZZl45IlI8 z dnia
1 5.05.2018 r'.

Rozpoznajqic splawQ, oceniaj4c zasadnoSd przedloz<>nego wniosku oraz bior4c pod uwagg
lrozytywn4 deoyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w N-odzi,- udzieloio
z'ezwoleria ua usunigcie I sztuki drzewa gatunku lolbinia akacjowa Wszczegolnionego
rv pr-rnkcie 1 serXtencji decyzjr.

. Zasad|iestf ze p,tsiadacz nieruchomo6ci ponosi op:tal.y za usunigcie drzew lub krzew6w,
I'tore nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydani a zezwolenia na usunigcie drzew lub
lirzewow. JakkglwieJ< tresi art. 86 ust. 1 uoop zaklada v,zyj4tki i tak nie nalicza sig oplat za
Lrsllnl9cle :

1) ,'drzev' ltlb kt"zeu,6w, na kt1rych usunigcie nie jest wynxa.gane zezu,olenie,.
3) clrzev' lub krzewftv, ieLeli usunigcie jest zwiqzane z o,dnowq i pietggnacjq drzew rosnqcych
na terenie nieliucho'moici wpisanej do rejestru zabythdw; 4) drzev, lub krzew6w, kt6re
zcrgraiajq bezpiecze,Lstwu ludzi lub mienia w istniejtlcych obiektach budowlanych tub
funkc.ionou'onitt, m'zqdzen, o kt1rych mowa w art. 49 I ,l Kodelesu cywilnego,. 5) drzew lub
krzett,ov,, kt6r'e zagrazajq bezpieczenstwu ruchu atrogowego tub iolejowego albo
bazpieczefish'tttt zeglugi; 6) drzew lub lrrzewfw w zwiqzka z przebudowq dr6g publicinych lublinii koleiott,yctfu, 7) drzew, kt6rych obw6d pnia mierzony na wysotisii ; 30 cm nie
przekt"ctcza. a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nvyczajnego, klonu
ies'ionolis'tnego, klorut srebrzystego, robinii akacjowej ora,z platanu klonolistnngo, b1 B0 cm -tr prrypuclktr pqzos'talych gatunk6w drzew w celu przywr6cenia grunt|w niiuiytkowanych
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do u2ytkowania innego niz roln,icze, zgodnego z przeznaczeniem tererlu, okre.(loryttn
w miejscovtym planie zagospodarotvania przestrzennego lub decyzji o vvaruntkctch zabudowt'
i zagospodarowania terenu; 8) krzewtt lub lwzew6w rosnqcych w skupiskach, pokryttaiclcyclt
grunt o powierzchni do 50m2, w celu, przywr6cenia grunt1w nieu2ytkowych do uzytkotvnniu
innego ni2 rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreflonym v, ntief,scov,ynt plctnie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagpspodarot,vcuticr

terenu; 9) drzew lub krzewdw w z,,uiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi d,nzetv ltrb krzev,6l+, t'to

terenach zieleni; l0) drzew lub lcrzewdw, kt6re obumarly lub nie rokujq szan.ly na przeiycie,
z przyczyn niezale2nych od posiadat:za nieruchomoici; 1l) topoli o obwc,dzie pnia ntier:onynt
na wysokoSci 130 cm wynoszqcym powy2ej 100 cm, nienalezqcych do gattrnkov, rodzinrytclt
jezeli zostanq zastqpione v, najbliz,szym sezonie wegetacyjnym drzewami i.ntnych galunk6v':
12) drzew lub krzewdyt, jezeli usunlgcie wynika z potrzeb ochrony roilin, attibrzqt i grzltl:;otr
objgtych ochronq gatunkowq lub o'chrony siedlisk przyrodniczych; 13) drzelv, lub krzetvrhr
z grobli stawdw rybnych; 14) drzetv lub krzewdw, jezeli usunigcie jest ,auiqz;rne z regtrlcrcict

i utt'zymaniem koryt ciek1w natura,lnych, wykorynvaniem i utrzymaniem urz'67dzefi v,ocln)'c'lt

slu2qcych ksztaltowaniu zasob1w wctdnych oraz ochronie przeciwpowodziol'vej v, zulcre.sie

niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzefi; 15) drzew lub krzeti,rjv, usut,r,un),c'lr

z terenu poligondw lub placfw twiczei4 sluiqcych obronnbici pafish,r'u.
2. W przypadkach, o ktdrych mowa yt ust. I, je2eli wydanie zezwolenia na ulunigcie clrzev'u
lub krzewu zostalo uzale2nione oa' przesadzenia tego drzewa lub krzetvu qlbo wykononict
nasadzeri zastgpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub kt'zevt nie zochott,ab'
zyuotnofci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tynt zezv,oleniu na ich
przesadzenie lub wykonanie nasadzeri zastgpczych, lub przed uplywem te,go okyesu, z przycz):tl
zaleznych od posiadacza nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwole4ia na trstrnigc'ie

drzewa lub krzewu naklada pono'wnie w drodze decyzji obowiqzek wykotpania nusqdzeti

zastgpczych. Przepisy art. B3c ust,. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosttje s'ig odpowieclnio.3.

W przypadku niewykonania nasadzen zastgpczych, o ktorych mow(,t vt tts'|. 2, zgodnie

z zezwoleniem na usunigcie drze'wa lub krzewu, stosuje sig przep,isy Q po,stgl'ttt1v6117111

e gzekucyj nym w administr acj i " .

W przedmiotowej sprawie marn.y drzewo o nr inw. 2 wskazane do usuniqcia jest w ztyrn

stanie fitosanitarnym i stanowi zagroLenie bezpieczenstwa ruchu drogbwego. Wobec
powyZszego zezwolenia na usunigr;ie drzewa udzielono bez pobrania oplaty z Iego tytutr,r.

zgodnie z aft.86 ust. 1 pkt. 5 usta.wy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie plzyrody cvt.:

,,art. 86 ust. l. Nie nalicza sig oplat za usunigcie: pkt. 5) drzetv lub krzewdv,, kl6re zugruzuitl
bezpieczenstwu ruchu drogowego lab kolejowego albo bezpieczefislwu Zeglugi".

JednoczeSnie, bior4c pod uwagg fakt, rz usuwane drzewo posiada 'warto5i przyrodniczil
i krajobrazowE oraz maj4c na uwadze potrzebg odnawiania zasob6w s;kladdikow przylodl'"
w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust, 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.: ,,Qrt. 83 c t,rs't. -i.
Wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu moze byt uzaleZnionb od oh'e,ilenict
przez organ nasadzefi zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub kr:zevtu. Art. 83d us'|. 2.

W przypadku uzale1nienia wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzeu,pr 6i v,ykonuniu
nasadzen zastgpczych, zezwolenie to olcreila dodatkowo. l) miejsce nasadzeit; 2) liczbg c{rzev'
lub wielkoit powierzchni krzew6w; 3) minimalny obwod pnia drzewo aa ,lrypokoici 100 cnt

lub minimalny wiek krzewdtu; 4) gatunek lub odmiang drzew lub krzew6v,; 5) lerntin
vtykonania nasadzefi; 6) termin zlct2enia informacji o tvykonaniu nasadzeli"i, zezwolenie na
jego usunigcie zostalo uzaleZniorLe od spelnienia warunk6w, okreSlonyclh w punkcie 2
sentencji decyzjt, w terminie okre5lonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji. w celu
zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony le2!1, by zakupionl'
material nasadzeniowy byl jak najL;pszej jakoSci oraz zostal objgty pracami fielggnacy.jnymi
gwarantuj 4cymi utrzymanie wegetacj i.
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.Zgodnif z treSciE art. 83a ust.2a i 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej
clecyzji uznanq za u:zgodniony przez Regionalnego Dyrektola Ochrony Srodowiska w Lodzi,
iv zwi4zku z n)ieryra2eniem stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania
pro.j ekttr niniej Nzego zezwolenia.

W dniu oglgdz:in terenowych przeprowadzonych ptzez organ w obrgbie drzewa
rt'nioskowanego do r"rsunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.
I r"tstawy z dniv 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydania
:ent'olenia ncl usunigcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin
tt zakre,sie wys'lgpov,aniaw ich obrgbie gatunkdw chronionych".

oYzeczono jak w sentenrji.

Pouczenie:

l W odrriesienipr do drzewa wymienionego w punkcie nr I sentencji decyzji, wobec kt6rego przewidziano
zast4pienie gp nowyrn drzewem w punkcie 2 sentencji zezu,olenia, a posadzone drzewo nie zachowa
zywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencji lub przed
Lrplyweln tegd tertninu, z przyczyri zaleLnych od posiadacza nieruchomo5ci, nalozony zostanie ponownie w
dlodze decydji obowi4zek wykonania nasadzenia zastQpazege. W przypadku niewykonania nasadzenia
zastepczego 4godnie: z zezwoleniem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnyp w
adrninistrac.ji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.

l. UsLrnigcie drdewa poza terminem okreslonym w punkcie 3 ppkt a sentencji decyzji potraktowane zostanie
jal<o delil<t adlninistracyjny, o kt6rym mowa w ar1. 88 ust. 1 pl<t 1 uoop, polegaj4cy nausunigciu drzewabez
wYrnaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawg do wymierzenia administracyjnej kary pienigZnej
w wysol<oSci {wul<rotnej oplaly za usunigcie drzewa.

l. Niniejsza decl,zja wygasa w przypadku nieusunigcia drzewa w terrminie okreSlonym w pkt 3 ppkt a sentencji
decyzji.

.l . ZobowiEzanid strony w punkcie 4 sentencji decyzji do po,wiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w Departauencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi o dokonaniu nowego nasadzenia ma
na celu urnoZliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnitra warunek okreslony w punkcie 2 sentencji decyzji.

-5. Uzysl<anie ze,zwolenia na usunigcie drzewa nie zwalnia z: obowi4zku i odpowiedzialnoSci karnej za
nieprzestrzegQnie zal<azow i ograniczeh wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, d,otycz4cych ochrony przyrody
i ochlony zwiprz4t, r,v szczeg6lno6ci zakazuniszczenia gniazd i schronieri zwierz4t objgtych ochron4 piu*na
o raz h u lnan itarnego traktowania zw ierzqt dzikich.

6. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi, wniesionLe za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departam$ncie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi, dzialaj4cego z upowa2nienia prezydenta
Miasta N-odzil w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zalaczniki::-----:-:-j . iVlapa z pvJ/oltlotlE l<>kalizacjq drzewa do

Bior4c no*rrJr. pod uwase

ieleni Miejskiej w Lodzi
94- 303 tr od2, sl. l(onstantynowska 8/1 0

?. ala

Ilo wiadomoSci:
l. Zarz4d Dr6g i Transporlu

90-447 L6d2,Vl. Piotrkowska 173

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawa 2 dnta 16listopada 2006 (Dz:.U. 22006 r.

Urzqd Miasta t-odzi
Departament Spraw Spolecznyr:h

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al Pilsudskiego 100,92-326 l_6d2

l 635).
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