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DECYZJA ZZI65:3/18

l)ziala.i4c na podstawie art. 104 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. Ll. z 2017 r. poz.l257, z 201g r. poz. \49,650)
\,\/ zwi4zku z art.83 ust. 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, 3 r 4, art.83d ust. I r2, art.86 ust. I
lrltt 5 i 10 r,rstawy z dnta 16 kwietnia 20A4 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. U.
t 2018r'. poz. 142, 10, 650) po rozpatrzeniu wniosku Z,arz1du Zieleni Miejskiej przy ulicy
l,ionstantynowskiej [i/1 0

orzeka:

'i. Zeztt'o\i(. Zarz4dowi Zieleni Miejskiej z siedzlbq przy ulicy Konstantynowskiej 8/10 na
ttsutrigcie 1 sztut<i d,rzewa wymienionego w tabeli nr I, znajduj4cego sig na terenie pasa
dlogowego (droga wewngtrzna) ul. Mazurskiej naprzeciwko nr 16 w \,odzi ldzialka
ewidencyina nr 12219 w obrgbie G-16), bez pobrania oplaty z tego t1.tulu.

-l-a 
bela l. Wyl<az daDcta nr l. \ryyt(az drzewa clo usun

I-.p. Gatunek Obwrfd pnia na
wysoko5ci 130crn

I Robinia akacjowa 244 cm

Uwagi

Drzewo nie posiada korony i nie
rokuje szans na dalszy prawidlowy

t ozw oj. Po siada liczne pr6 chniej 4ce
ubytki na pniu. W obecnym stanie
stanowi zagr olenie bezpieczef stwa

ruchu drogowego.

I-Jsytuel4,n1ie dr:tewa objgtego zezwolemem okresltne zostalo w zal1czniku nr 1 do
decr,1ii, stanowiqcym rysunek z naniesionqrokalizacja, drzewa do usunigcia.

lJzale2nid wydanie zezwolenia na usunigcie drzerva wymienionego w punkcie 1 od
zastqpienia go now4 sadzonk4 drzewa w ilosci 1 sztuki jak ponizej w tabeli.

l-abela nr 2. W

Nowe nasad;zenie nale?y wykonai na dzialce: ewidencyjnej o numerze 35517
ro' obr'9bie G-5, zgodnie z zalqcznikiem do decyzji, w rniejscu gwarantuj4cym prawidlowy
t"oztvoJ nowe.i sadzonki. Planowane miejsce nasadzenia nie moze kolidowai , irtnl";a"4
i planowan4 infi'astluktur4 techniczn4.

Urzqd Miasta t-odzi
Departament Spraw Spolecznyr:h

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al Pilsudskiego 100,92-326 l_od2

L.p. Gatunek

Wi4z szypulkowy

Parametry nasadzef (obw6d pnia
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3. Ustalid nastgpuj4ce, koflcowe i nieprzekraczalne terminy reahzacji ze:zwolenia:
a) termin usunigcia drzewa wyrrLienionego w punkcie 1 - do 31 lipca 2019r.;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastgpczego (posadzenia nowego dzewa), o kt6rynr

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 pafdziernika20l9r.,
Zmrana terminu usunigcia drzewa moze nast4pi6 jedynie na wniosek stlony w decyzji -

zezwoleniu zmrenraj4cym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmiang przecl
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zoltowi4za(. wnioskodawcg Zarz4d Zieleni Miejskiei z , siedzlb4 VZy ulicl,
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Deparlamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi o wykonaniu nasadzenia
zastEpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania.
Do powiadomienia naIeLy dol4<:zy6 mapQ zlokahzacj4 posadzonego zamiennego drzewa.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Sroclowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wplyn4l wniosek Zarzydu Zielem Miejskiej z siedzib4 przy ulx:y Konstantynowskie.j
8/10 w sprawie wydania zezwolenizna usunigcie .1 sztuki drzewamieszcz1cego sig na terenie
pasa drogowego ul. Mazurskiej naprzeciwko nr f6 w Lodzi (dzialka ewider-rcy.jna
nr 72219 w obrgbie G-16). W uzasadnieniu wniosku podano, rZ ww. drz:ewo jest zarnieraj4ce.
posiada dule wypr6chnienia oftLz ubytki pnia, jest pochylone i stwalza zagrolente
bezpteczehstwa. Do wniosku Strona doL4czyLa rysunek zlokahzacj4 drzewa do usr,uriEcia ora'2,

nasadzenia zamiennego.

Podstawg materialnoprawn4 rozpatrzenia przedmiotowej spra'uvy stanowiq plzepisl'
zawartew rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarlajest zasada.
ze ttsunigcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomo6ci moze nast4pii po nzyskaniLr
zezwolenra wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgoda, wlaSciciela
nieruchomo6ci, wlaSciciela urz1dzeh, o ktorych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
\964r - Kodeks cywilny (tekst je<lnolity Dz.U. z20l8r. poz, 1025) - jezeli drzervo. b4clz
krzew zagraLaj4tym urzEdzeniom. W mySl art. 83a ust.l uoop. zezwolenie na usuniecie
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, bulmistrz albo
prezydent miasta w formie decyzji administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotycz-r,

drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytkow wojewodzl<i
konserwator zabytkow.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawatlo obligatoryjne elernenty vrniosku o wl,danic-
zezwoleria na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawieraC imig, nazwisko. adles.
lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawrlyln wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasno6ci urz4dzen, o kt6rych rrowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wyr.nagana.
nazwg gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cnt.
a w przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kaZdego z tyclt
pni, b) nie posiada wyraLnie wyclzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizi:j
korony drzewa. WielkoSd powierzchni, zkt6rej zostanie usunigty krzew, miejsce, przttcz)/oc).
termin zamrerzonego usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanre czy usunigcie r,vynil<a

z celu zwiqzanego zprowadzenrem dziaLalno5ci gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonani
przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projei,:1

zagospodarowania dzialki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on
wymagany zgodnie z ustaw4 z dma 7 hpca 1994r. - Prawo budowlane ohreslajqcc
usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanyclr
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istnie.i4cyclr lub pro.jektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzef zastgpczych,
stanowi4cych kompensacjE przyrodniczq za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt
przesadzerta drzewa lub ktzewu, wykonany w forrnie rysunku, mapy b4dz projektu
zagospodalowania nieruchomoSci. DecyzjE o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w reelizacji przedsigwzigcia w zakresie
oddziatywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na
czynnoSci podlegaj4ce zakazom okreSlonym w art.51 ust. 1 pkt. 1-4 i 10 orazw art. 52 ust. 1

pkt. 1,3,7,8 ,12,13,15 jeleh zostaLo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlo1ony dokumentacj4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brakow formalnych w przedlozonym wniosku, wobec cr.ego w mySl art, 50 $ 1 ustawy Kpa
wyznaczono oglgdziny w terenie celem przeptowadzenta czynnoSci urzgdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, okreslono cechy usuwanego drzewa -
.jego waltoSi plzyrodniczq, w tym rozmrar drzewa, funkcjg jak4 pelni w ekosystemie, warloSi
l'.rtlturow4, walory krajobrazowe i lokalizacjg. W terenie stwierdzono Le drzewo wnioskowane
clo usuniEcia to robinia akacjowa o obwodzie pnia244cm. Drzewo nie posiada korony i nie
rokuje szans na dalszy prawidlowy rozwoj. Ponadto na pniu posiada liczne pr6chniej4ce
Lrbytki. W obecnym stanie drzewo to stanowi zagrohenie dla bezpieczenstwa ruchu
clrogowego. Wnioskowane do usunigcia drzewo nie posiada wartoSci kulturowych,
przylodrriczych r krajobrazo$ych. Na t4 okolicznoS (, sporz4dzono protok6l oglgdzin.

Rozpoznaj4c sprawg i oceniaj4c zasadnoSd przedhohonego wniosku, udzielono zezwolenia
rla Lrsunigcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, Wszczegolnionego
rv punkcie 1 sentencji decyzji.

Zasad4jest, ze posiadacz nieruchomodci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
l"t6re nalicza i pobiera organ wla6ciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub
l.,rzerv6w. Jakkolwiek treSc art. 86 ust. 1 uoop zaklada wyjatki i tak nie nahcza sig oplat za
lrsunigcie :

1) ,,Llrzet4t lub krzew6w, na kt1rych usunigcie nie jest wymagane zezwolenie;
3) clrzetv lub krzew6w, jezeli usunigcie jest zwiqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcych
nct lerenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk6w; 4) drzew lub lcrzew|w, kt6re
:agraLciq bezpieczenstvtu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych tub
/unkcf onov,aniu urzqdzefi, o kt1rych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego; 5) drzew lub
krzett'6t't,, kt6re zagrazajq bezpieczeristwu ruchu drogowego tub kolejowego qlbo
heryiec'zefislvtu zeglugi; 6) drzew lub krzew6w w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych lub
linii koleiovl,ych; 7) drzew, kt1rych obwdd pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie
przekt'crcza. a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nuyczajnego, klonu
ie,s'ionoli'slnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) B0 cm -
tt przypadku pozostalych gatunk6w drzew - w celu przywrdcenia grunt|w nieuzytkowanych
tlo uilttks-rp6,nio innego niL rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okrellonym
tr ntief ,scouuym planie zagospodarowania przestrzennego lub dec.yzji o warunkach zabudowy
i zcrgos:podarowania terenu; 8) krzewu lub lcrzew6w rosnqcych w skupiskach, pokrywajqcych
lit'unt o poutierzchni do 50m2, w celu przywr1cenia grunt6w nieuzytkowych do uZytkowania
innego niZ rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem teren?,r, okreilonym w miejscowym planie
zagos:poclctrot,vania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
lerenu: 9) drzew lub krzew1w w nuiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub krzewdw na
lerenoch zieleni; 10) drzew lub la'zew6w, ktdre obumarty lub nie rokujq szansy naprzeiycie,
1 przyczyn niezale2qtch od posiadacza nieruchomoici; 11) topoli o obwodzie pnia mierzonym
rtcr tt')t'sokolci 130 cm wynoszqcym powyhej 100 cm, nienale2qcych do gatunk6w rodzimych,
icieli zos'tanq zas'tqpione w najblizszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk6w,.
12) drzew lub krzewdw, iezeli usunigcie w,ynika z potrzelt ochrony roilin, nvierzqt i grzybdw
oblglltch ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub krzew1w
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z grobli staw6w rybnych; l4) drzetu lub krzew6w, jeheli usunigcie jest nuiqzane z regulucfcl
i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem tLrzqdzefi vtodnych
slu1qcych ksztaltowaniu zasob6w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziov,ej y, zokre,s'ie

niezbgdnym do wykonania i utrzyntania tych urzqdzeri; 15) drzew lub krzew6u, tts'uyvan)tclt

z terenu poligon|w lub plac1w tv,iczeri, slu2qcych obronnolci paristwa.2. W przypaclkuch.
o kt1rych mowa w ust. I , jezeli wydanie zezwolenia na usunigcie drzey,a lub krzetvtr zr,t,s'lolo

uzaleznione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzefi zastgltc'zyclt,
a przesadzone albo posadzone drzewo lub lcrzew nie zachowaly zywotnolci po 3 lnloch ocl

dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesa.dzenie lub latykonanic
nasadzefi zastgpczych, lub przed up$nuem tego okresu, z przyczyn zaleznych od pos'icrdcrc'zu

nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzev,u lub krzet,r,tr

nalclada ponownie w drodze decyzii obowiqzek wykonania nasadzen zastgpczych. Przepi.s:.t'

art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio.3. W przypadhr niewykonuniu
nasadzeit zastgpczych, o ktrjrych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunigcie clrzev,u
lu.b krzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu egzekucyjnymw administracji"

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyj4tkrem zwiqzanym z zaistnieniem.
dw6ch przeslanek, dtzewo wskazane do usunigcia nie posiada korony i nie rokuje szans na
wznowienie wegetacj I oraz ze rvzglgdu na zLy stan htosanitarny stanowi zagrolenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wobec powv2szego zezwolenia na usunigcie drzewa
udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, zgodnie z art. 86 ust. I pkt" 5 i 10 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyt.: ,,art. 86 ust. l. Nie nalicza sig oplal zu
usunigcie: pkt. 5) drzew lub lcrzetv1w, ktdre zagrazajq bezpieczerisltvu ruchu drogov,ego lult
kolejowego albo bezpieczeristwu 1eglugi; l0) drzew lub krzew6w, ktdre obmnarly lub nie
rokujq szansy na prze2ycie, z przyczyn niezale2nych od posiadacza nieruchomoici ".

JednoczeSnie, bior4c pod uwagg deklaracjg wykonanra nasadz<:n zamiennych oraz
przedhohony przez wnioskodawcg projekt planu nasadzef zamiennych, atak?e uwzglgdniajqc
fakt, rL usuwane drzewo posiadlo rn,artoS6 przyrodnicz4 i krajobrazow4 oraz maJqc na uwadze
potrzebq odnawiania zasob6w skladnikow przyrody, w mySl arl. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2

ustawy o ochronie przyrody, cyt.: ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie zezwolenia na us'unigc'ie clrzett'u
lub lcrzewu moze byt uzaleZnione od okreSlenia przez organ nasadzen zas'lgpc4tch luh
przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art. 83d ust. 2. W przypadku uzaleznieniu y,),cluniu

zezv,olenia na usunigcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzen zastgpczltch, zezyvolenie
to okreila dodatkowo: l) miejsce nasadze,i; 2) liczbg drzew lub wielkoic pov,ierzchni
lo'zew6w; 3) minimalny obwdd pnia drzewa na wysokoici 100 cm h.rb nilnintalryt ttiek
h'zew6w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub krzew6w; 5) termin wykonania nu,gudzafi;

6) termin zlozenia informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na jego usunigcie zostalo
uzalezntone od spelnienia warunku, okreslonego w punkcie 2 sentenoji decyzjr, w terminie
okreSlonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubytkr,r
w ekosystemie miasta. W interesie Strony leZy,by zakupiony material nasadzeniorvy byl.jalt
najlepszej jakoSci oraz zostaN objq:ty pracami pielggnacyjnymi gwarantuj4cyrni ntrzymanie
wegetacji.

W dniu oglgdzin terenowych przeplowadzonych przez organ w obrgbie drzeu.'ir
wnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.
1 ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: " Organ wlaiciu,y 6Jo y,yclonitr

zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu przed jego wydanient dokonuje oglgclzin
w zakresie wystgpowania w ich obrgbie gatunk6w chronionych".

Bior4c powyZsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

Urzqd Miasta t-odzi
Departament Spraw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al Pilsudskieg o 100 , 92-326 l-6d2



L

'l

J.

-') .

4.

Pouczenie:

W odr-riesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr 1 sentencji d,ecyzjr, wobec kt6rego
plzewidziano zast4pienie go nowym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenia,
a posadzone dr;zewo nie zachowa ZywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu
wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn
zaleLnych od posiadacza nieruchomodci, nalohony zostanie ponownie w drodze decyzji
obowi4zek wykonania nasadzenia zastqpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia
zastEpczego zgodnie z zezwoleniem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu
egzekucy.jnym w administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.
Usunigcie drzewa poza terminem okreslonym w punkcie 3 ppkt a sentencji d,ecyzji
pott'aktowane zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1

Lloop, polegaj4cy na usunigciu drzewabez wymaganego zezwolenta. stanowi4cy podstawg
do wyrnierzenia administracyjnej kary pienigZnej w wysokoSci dwukrotnei oplatv za
Lrsr-rnigcie drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzewa w terminie okreslonym
w pkt 3 ppkt a sentencji decyzji.
Zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzjr do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi
o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umozliwienie stwierdzenra. ze strona
wypelnila warunek okreslony w punkcie 2 sentencji decyzjr.
Uzyskanie zezwolema na usunigcie drzewanie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci
karnej za nieprzestrzeganie zakazow i ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w og61nych,
dotycz4cych ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnoSci "ik-u niszczema
gntazd i schronien zwrerzqt objgtych ochron4 prawn4 oraz humanitarnego traktowania
zwterzql dzikich.
Od niniejszei decyzii przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczegg w tr'odzi,, wriiesione za po5rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi,
dzialaj4cego z upowa2nienia Prezydenta Miasta \,adzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzvmania.

J

l//

Zalacznil<i:
I . Mapy z przybliZony lolcalizacj1 drzewa do usunigcia oraz nasadzeniem zamiennyn.

ieleni Miejslciej w l,odzi
94- 303 tr od2, ul.l(onstantynowsl<a 8/10

llo u'iadomoSci:
I Zarzqd Dr6g i Transportu

90-441 Lod2,ul, Piotrkowska 173

r'.wolniono z oDlaty skar:bowei.
Podstawa: Lrstawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 22006 r. Nr 225, poz. 1635).
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