
PREZYDEN'Ii MIAST A LODZI

znak: DSS-OSR-II.(i 1 3 1 .309-1.20 1 8.KG tr 6d2. dnia 10.07.2018 r.

l)'ziala.ja,c na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czertwca 1960 r. _ Kodeks postEpowania
rrdtrritristracyjnbgo (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.725',t)w zwiqzkuzafi. g3 ust. 1, art. g3a
rrst. 1.2u.!:6Prt.83cust. 1,3i4,art.83dust. 7t2,art.86ust. 1pkt5 i l0ustawy zdnia16
l'.rvietnia 

.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. IJ. z 20Igr. poz. 799 ze
;z'mianami) po lozpatzeniu wniosku Zarz4du Zieleni Mi<jskiej przy ulicy Konstantyno*.ti.;

DE CY ZJ A ZZI620118

orzekai

8/i0

Ta bel

Llsytuowanie drz;ewa objgtego zezwolemem okreslone zostalo w zalqczniku nr 1 do
declzzji, stanowi4oyrn rysunek z naniesion lokalizacjq drzewado usunigcia.

2. UzaleLni( {vydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 od
zast4pienia go no'w4 sadzonk4 drzewaw ilosci 1 sztuki jak ponizej w tabeli.

Tabela

l. Zezv'oli(. Zarz4dorvi Zieleni Miejskiej z siedzib4przy ulicy Konstantynowskiej g/10 na
ttsr-rnigcie 1 sztul<i drzewa wymienionego w tabeli nr I, znajduj4cego rig ,ru terenie pasa
dlogowego ul. Praskiej na wysokosci nr 416, w Lodzi (dzialia ewidenryjna
nr 13114 w obrgbie G-4),bez pobrania oplaty ztego t),tulu.

nr Wyl(Az nasirdzenia zas

L.p.

1

Gatunek Parametry nasadzeri (obwrid pnia
w cln, na wysokoSci 100 cm)

Drzewo liSciaste powyzej 12 cm

Nowe nasadz;enie na7e2y wykonai na dziaLce ewidencyjnej o numerze l3ll4\'\' obrgbie G-4 lub na terenach bgd4cych w zasobach 
" 
Miasta pozostaj4cych

rr' administrowaniu ZarzqduZieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy iozw6j

Urzqd Miasta t-odz
Departament Spraw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al Pilsudskieg o 100, 92-326 t_6d2

il a nr l. Wykaz drz.ewa do usuniecia

H-.p
Nr

inw. Gatunek Obwrid pnia na
wysoko5ci 130cm Uwagi

2 160 cm

Drzewo posiada pr6chniej 4ce
pq:knigcie na pniu i w obecnym stanie
stanowi zagr ohenie b ezpieczenstw a
luchu drogowego. Ponadto korona

dr zew a ko liduj e z napowiet r zn4 Iinia,
energetyczn4



nowej sadzonki. Planowane miejsce nasadzenia nie moze kolidowai z istniej{c4 i plar.rowan4

i nfrastruktur 4 te chnic zn4.

3. Ustalid nastgpuj4ce, kofrcowe i nieprzekraczalne terminy rcahzacjr zez,wole4ia:

a) termin usunigcia drzewa wym:ienionego w punkcie 1 - do 3l patdzriernika 2018r.:
b) termin wprowadzenia nasadzr:nia zastgpczego (posadzenia nowego drzpwa), o kt6l1,n1

mowa w punkcie 2 sentencji __ do 31 maja20l9r.,
Zmrana terminu usunigcia drzev,ra moze nast4pi6 jedynie na wniosek strony w c1ec1,zii -

zezwoleniu zmiemaj1cym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmlanQ przecl

uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zobowiyza( wnioskodawcq Zarz4d Zieleni Miejskiej z siedzlb4 przy ulicl'
Konstantynowskiej 8/10 do porviadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictu'a
w Departamencie Spraw Spolecznych tlrzgdu Miasta Lodzi o wykonaniu nasadzenia

zastgpczego, o kt6rym lnowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od d:aty j$go wykonaniil.
Do powiadomienia naIeay dol4c>zy6 mapQ zlokahzacj1 posadzonego zamiennego drzerva

oruz jego nazwQ gatunkow4.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencir: Spraw Spoleczn-vclr

UML wptyn4t wniosek Zarzqdu Ztelent Miejskiej z siedzib4 przy ulicy Kofrstantynor,vsl<iej

8/10 w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie 6 sztuk drzew mieszc:,z4cych siE na terettie

pasa drogowego ul. Praskiej na wysokoSci nr 3, 416 i 517 w N,odzi ridzialka ewidency.fnr
nr 13114 w obrgbie G-4). W uzasadnieniu wniosku podano, i2 w,w. dr'zewa posiada-i4

wyprochnienia pnia. Ponadto drzevro nr 1 posiada zachwian4 statykg, natomiast drzewo nr '-l

zasycha, a ponadto posiada rakowe naroSle na pniu. Do wniosku Strona dol4czyla t')'sttne it

zlokahzacjq drzewa do usunigcia.
Podstawg materialnoprawnz! rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stauowi4 przepis;

zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody, W art. 83 ust. 1 uoo1r. zawarta jest zasada"

2e usunigcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci mo2e na'st4piqi po ttzyskattir-r

zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci zir zgad4 wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzen, o ktorych mowa w aft. 49 $ 1 usta\ffy z flnta 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 459, ze zmranarni) iezeli
drzewo, bqdLkrzew zagraLaj4tym urz4dzeniom. W mySl art. 83a ust.1 r-roop. zezwolenie n;t

usuniecie drzewa lub krzewu z te>renu nieruchomoSci wydaje w pierwszej itrstanc.ii r,vojt.

burmistrz albo prezydent miasta 'w formie decyzji administracyjnej, a w przypadku gdr

zezwolenie dotyczy drzewa lub krzr;wu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rojestru zabytkoi,r

- wojew6dzki konserwator zabytk6w.
Zgodnie zart.83a ust. 2 i 4 uoop. cyt ,,2 Zezwolenie na usunigcie clrzev,u t,r,tr'tu.sic

drogowym drogi publicznej, z wylqczeniem obcych galunk1ut lopoli, tuy6l67js sig po
trzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony Srodowiska; 4 organ wlaigivtlt 616 v,yclunirr
zezwolenia niezwlocznie przekazuje' do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z ctktctnti s:pt'o\4'.l',

vt tym dokumentacjg fotograficznq drzewa lub krzewu".
W artykule B3b ust. 1 uo,cp. zawarto obligatoryjne elemer-rty wniosku 6 q'ydanie

zezwolenia na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawierac'. imig, hazwisho. aclre-\.

lub siedzibE wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnyn wladani;'r

nieruchomoSci4 albo o6wiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urz4dzen, o kt6rycli mo\ ir

w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wyrnagana.

nazwg gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mrerzony na wysokoSci 130 cnr.

a w pruypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6dl kazdego z tych

Urzqd Miasta t-odzi
Departament Spraw Spolecznych

Wydzial O<;hrony Srodowiska i Rolnlctwa
Al Pilsudskieg o 100, 92-326 t-od2



l)Ili. b) nie posiada wyralnie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej
l':orony drzewzi' Wie,lkoS6 powierzchni, zktorej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyczynQ,
lermitr zamietzonego usunigcia drzewa lub krzewu orttz wskazanre azy usunigcie try"it uprowadzen gospodalczej. Rysunek, mapg albo wykonany

posiadaj ednie uprawnienia budowrane projekt
LziaLki lub adku reanizacji inwestycji, dla kt6rej j.ri on
z ustawq a 7994r. - prawo budowlane - okreslai4ce

ltsytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych
istnie.i4cych lub proiektowanych na tej nieruchomoSci. lProjekt planu nasadzeri zastEpczych,

konpensacj g przyrodnicz4 za usuwane' projekt
dlzewa lub krzewu, wykonany w forrni projektu
qnia nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowi ch albo

postanowienie w sprar,vie uzgodnienia warunk6w realizacji przedsigwziqcia w zakresie
ocldziatywania na otrszar Natura 2000, zezwolenie w stc,sunku do gatunk6w chronionych na
czyntroSci podlegaj4ce zakazom okreslonym w art. 51 usrt. 1 pkt. 1-4 r I0 orazw art. 52 ust. 1

pkt. 1,3,7,8,12.13,75 jeZeli zostato wydane.
Po zapoznaniu sig ze zloAon4 dokumentacj4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono

bral<6w formalnych w przedlohonym wniosku, wobec czego w mySL art. SO $ 1 ustawy Kpa
\Yyznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnodci urzgdowych. W trakcie
llwaj4cych na lruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanych drzew -
iclr waltoSi przyrodnic24, w tym rozmiar drzew, funkcjg jak4 petni4 w ekosystemie, wartoS6
I'r"titttrow4, walory krajobrazowe i lokalizacjg. W terenir: stwierdzono 2e w koronie drzewa
o t.ir inw. 2 gatunku robinia akacjowa znajduje sig gniazdo ptasie. Ponadto drzewo to posiada
lrloc.lrniej4ce pgknigr:ie na pniu, a jego korona koliduje z napowietrzn4linia, energetycznE.
l)otriewaz stan fitosanitarny drzewa kwalifikou al je do usunigcia, pismem z dnia O:.0+.ZO t gi.
zawieszotro postqpowanie w czgsci dotycz4cej wydania zezwolema na jego usunigcie dot.otl."l", przadlolenia przez Wnioskodawcg zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony
Slodowiska w tr'odz:i na zniszczenie przedmiotowego gniazda. W dniu 16.05.201g r. do
wydzialu dostarczotto decyzjg zezwalajqcq na zniszczenie gnrazda i siedliska bgd4cego

6wek Streptopelia decaocto. Zezwolenie na
cyzj4ZZl'[52118 z dnia 15.05.2018 r.
rzedloZonego wniosku orazbiorqc pod uwagg
Ochrony Srodowiska w tr odzi,- udzielono

zezwolenia na usuniEcie I sztuki drzewa gatunku rolbinia akacjowa Wszczegolnionego
1,',, punkcie 1 semtencji decyzji.

Zasadatjest; 2e p(tsiadacz nieruchomoSci ponosi oplal.y za usunigcie drzew lub krzew6w,
I'tcire nalicza.i pobiera organ wlaSciwy do wydania zeztvolenia na usunigcie drzew lub
lit'zeu'6w. .Takkolwiel< tresi arl. 86 ust. 1 uoop zal<ladav,'yj4tki i tak nie naliiza sie oplat za
Lrsuniqcie:
."drzet't' lub la"zet'v6w, na kt1rych usunigcie nie jest y)ymagane zezwolenie;
:i) drzev' lub krzett,ftv, iezeli trstmigcie jest zwiqzane z odnowq i pietggnacjq cJrzew rosnqcych
rtu leranie niel:uchomoici wpisanej do rejestru zabytkfw; 4) drzew lub krzew6w, kt6re
zagt'uzaiq bezpiecze;ristwu ludzi lub mienia w istniejt:ycych obiektach budowlanych tub
f.unkcf onotvaniu u,zqdzen, o kt1rych mowa w art. 49 S ,l Kodeksu cywilnego,. 5) drzew lub
krzev'6vt', kt6rte zagrazajq bezpieczeristwu ruchu atrogowego lub iolejowego albo
bezpieczefis'h't'tt zeglugi; 6) drzew lub krzewfw w zwiqzku z przebudowq drdg pubticznych lublinii koleiotqtch; 7) drzew, kt6rych obtudd pnia mierzony na wysokisit 130 cm nie
przek|crcza. a) 120 ctn - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nuyczajnego, klonu
ie'si.ot'tolistnego, klontt srebrzystego, robinii akacjowej orarz platanu klonolistnego, b) B0 cm -t przltpctdkt'r pozostalych gatunkfw drzew - w celu przywr6cenia gruntdw niiuiytkowanych
tlo uiytlcowania inntego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okre1lonvm

Urzqd Miasta l-odzi
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w miejscowym planie zagospodaroluania przestrzennego lub decyzji o v,arurikach zobudov1'
i zagospodarowania terenu; 8) krzewu lub krzew6w rosnqcych w skupiskach, pokr"ytt,clclcl'c'h
grunt o powierzchni do 50m2, w ctzlu przywr6cenia grunt6vt nieu2ytkowych do at4ttkotrtaniu
innego niL rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, oh'eflonym v, mieiscot'r,)tnt ltlcrnie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodcrrot'ronicr
terenu; 9) drzew lub lcrzewow w nviqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub krzetv()i,r nr,t

terenach zieleni; 10) drzew lub krzetv6w, kt6re obumarly lub nie robjq szonsy nct przczltcir:.
z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomoici; 11) topoli o obwoclzie funiu trtier:ottvrrt
na wysokoSci 130 cm wynoszqcym powyzej 100 cm, nienalezqcych do igatunk1w rodzimyt'lt.
jezeli zostanq zastqpione w najbliz:szym sezonie wegetacyjnym drzewami inqtch gottrnk|v':
12) drzew lub krzew6w, jezeli usrLn,igcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwlerzcp i gr4tb6t'
objgtych ochronq gatunkowq lub ctchrony siedlisk przyrodniczych; l3) drzeJ,t, lub krzev'6tr
z grobli stawdw rybnych; l4) drzew lub krzewow, jezeli usunigcie jest nviqzgne z regulncfrl
i utrzymaniem koryt ciekdw naturctlnych, wykonywaniem i utrzymanient an'zc1dzsfi r1,o;ln1tt'lt

sluzqcych ksztaltowaniu zasobdw wodnych oraz ochronie przeciwpoy,odziov,ej tv zctkre.s'ic

niezbgdnym do wykonania i utrzyntania tych urzqdzeri; 15) drzew lub kt'zev,6tt, r,tstn,van)tch

z terenu poligondw lub p,lac6w twiczeri, sluzqcych obronneici 1.tufi.s'/trti.
2. W przypadkach, o kt1rych mowat w ust. 1, jeieli wydanie zezwolenia na utunigcie clrzet,ru

lub krzewu zostalo uzaleZnione ocl. przesadzenia tego drzewa lub krzewu (rlbo v5tk6v161riu

nasadzeri zastgpczych, a przesadzone albo posadzone drzeuto lub k:t"zevv nie zac'hovrctb'

zywotnolci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tynn zezv,oleniu na ic'lt

przesadzenie lub wykonanie nasadz,eyi zastgpczych, lub przed uplywem tego ok1'es'u, z prz))cz):t1

zaleZnych od posiadacza nieruchomoici, organ wlafciwy do tvydania zeztvtolenio na tr.ttrnigcic'

drzewa lub krzewu naklada. ponownie w drodze decyzji obov,iqzek tvykohania nu.vudzefi

zastgpczych. Przepisy art. B3c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig ocfitov,ieclnio :|

W przypadku niewykonania nasadzen zastgpczych, o ktorych nlovva vt I,ts'|. 2, zgodnic
.z zezwoleniem na usunigcie drzema lub lvzewu, stosuje sig przeptisy o postypotronitr
egzekucyj nym w administracj i " .

W przedmiotowej sprawie mamy drzewo o nr inw. 2 wskazane do usunigcia jest w 211,11

stanie fitosanitarnym i stanowi zagroZente bezpieczenstwa ruchu drogpwego. Wobec
powylszego zezwolenia na usunigcie drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu.
zgodnie zart.86 ust. 1 pkt. 5 ustaLwy zdnia 16 kwietnia2}l4 r. o ochronie przyrody cyt.:

,,art. 86 ust. l. Nie nalicza sig oplat zausunigcie: pkt. 5) drzew lub krzevvdw, kt6re zagrcrzujq
bezpieczeftstwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczenstv,u 2eglugi".

JednoczeSnie, bior4c pod uwagg fakt, iz usuwane drzewo posiada wartoSi plzyrodr-ricz4
i krajobrazow1 oraz majqc na uwardze potrzebg odnawiania zasob6w r;kladrrik6w prz1,rod1.
w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.'. ,,(trt. 83 c u.sl. 3.

Wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub lvzewu mo2e byt uzalezniontg od okre.{lenict
przez organ nasadze{t zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub kr.zewu. ArL B3cl ust. 2.

W przypadku uzaleznienia wydania zenuolenia na usunigcie drzewa lub krzeuru od ttykonunicr
nasadzefr zastgpczych, zezwolenie to olrrella dodatkowo: I) miejsce nas'adzefi,1 2) liczhc 'lt':atr
lub wielkoit powierzchni krzew|w: 3) minimalny obwdd pnia drzewa nau,jls'okolci 100 cm
lub minimalny wiek krzew6w; 4) gatunek lub odmiang drzeu, lub krzeil,6yt,; 5) terntin
wykonania nasadzen; 6) termin zktienia informacji o wykonaniu nasa,Czefi",, zezwolenie na
jego usuniEcie zostalo uzaleznione od spelnienia warunk6w, okresl.onych r,v punkcie 2
sentencji decyzji, w terminie okreSlonym w podpunkcie b) w punkcie !i jej sentencji. w celLr

zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony \eZy, by zakupioni
material nasadzeniowy byl jak najlepszej jakoSci oraz zostaL objgty prar:ami pielggnacyjnymi
gwarantuj 4cymi utrzymanie wegetacj i.

Zgodnte z treSciq art. B3a ust. 2a i 6 ustawy o ochronie przyrody, plojekt niniejsze.i
decyzji uznano zauzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodqwiska w .t odzi.

Urzqd Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych
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Al. Pilsudskiego 100,92-326 l-6d2



p f o.i ektlr nini ej $zego ze,zw olenia.
ptzez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania

Pouczenie:

t.

-)

-5

Zalacznil<i:
I Mapa z przy5liLonqlctkalizacjq

N,odzi
94- 303 Lod2, ul.l(onstantynowsl<a 8/l0

lfransportu
{1. Piotrl<owska 1'73

ilwolniono z oplatV skarbowei.
l'odstawa: usta\va zdnia16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U.z2006r.Nr225,poz. 1635).

Urzqd Miasta t_odzr
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Al. Pilsudskieg o 100, 92-326 l_6c1,2

W dniu oglgd:zin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzewa
wnioskowaneqo do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. g3c ust.
1 trstawy z dnit:a 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydania
:en4'olenio ncl usunigcie drzewa lub krzewu przed .iego wydaniem dokonuje oglgdzin
y, zcrkre,s'ie wyitgpov,ania w ich obrgbie gatunk|w chronionych,,.

Bior4c powyZ$ze pod uwagg orzeczonojak w sentencji.

6.

W odniesienilr do drzewa wymienionego w punkcie nr I sentencji decyzji, wobec kt6rego przewidziano
zast4pienie gp nowylx drzewetn w punkcie 2 sentencji zezwolinia, a posadzone drrerio nie zachowazlyotlosli po.3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcib 3 ppkt. b sentencji lub przed
l-lplywenl tegq terlninu, z przyczyn zaleLnych od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w
drodze decy{ji obowi4zek wykonania nasadzenia zastgpczegc>. W przypadku niewykonania nasad,zenja
zastqpczego 4godnie: z zezwoleniem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnyrn w
adnrinistracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uooo.
UsLrnigcie drZewa poza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt a sentencji decyzji potraktowane zostanie
.1al<o delil<t adhinistracyjny, o kt6ryrn mowa w art. 88 ust. t pt<t t uoop, poiegalaiy na usunigciu drzewabez
wynraganego zezwolen.ia, 

_ 
stanowi4cy podstawg do wymierzenia administiacyjnej kary pienigznej

w wysol<oSci pwul<rotnej oplaty za usunigcie drzewa.
rzewa w terminie okre5lonym w pkt 3 ppkt a sentencji

do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska
gdu Miasta Lodzi o dokonaniu nowego nasadzenia ma
warunek okre6lony w punkcie 2 sentencii decyzii.

usunigc alnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSii Uain"i ,a
i ogranic z przepis6w og6lnych, dotycz4cych ochrony przyrody
g6lnoSci gniazd i schronieri zwierz4t objgtych ochron4 prawng

o raz h u rn an itarn ego l.raktowan ia zw ierz4t dzi kich.
od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium odwolawczegow N'orlzi, w(liesione za poSrednictwem Dyrektora Wydziralu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w DepartamQncie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi, dzialaj4cego z upowa2nienia prezydenta
Miasta N-orJzii w terminie l4 dni od daty jej otrzymania.

ieleni Miejsl<iej w

Do wiadomo5ci:
| . Zarzad Drogi

90-441 +,6dt.
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