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DE CY ZJ A ZZl650/18
Dzialapc na podsta'wie art. 104 ustawy z. dnia 14 czewtca 1960 r. - Kodeks postgpowania
adnrirristracyjnego (rekst jednolity oz. v. z 20ll r. poz.r257, z 201g r. poz. 149,650)
'.t'zwi4zku z art.83 ust. 1, art, 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, 3 i 4, aft.83d ust. \ i2, art. g6 ust. 1
pl<.t. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. U.
;r' 2018r" poz. 142, '10, 650) po rozpatrzenru wniosku Z,arzqdu Zieleni Miejskiej przy ulicy
i(onstantynowskiej 8/1 0

orzeka2

1 . Zczwoli(. Zarz4clowi Zieleni Miejskiej z siedzlb4 przy ulicy Konstantynowskiej g/10 na
trsr-ttrigcie 1 sztul<i drzewa wymienionego w tabeli m 7, znajduj4cego rig nu terenie pasa
dlogowego (drog;a wewngtrzna) ul. Mazurskiej naprzeciwko nr zI-zs w Lodzi (dziaLka
ervidencyjnanr 92113 w obrgbie G-16), bez pobrania<>pLaty ztego t1,tulu.

l'a bel L Wvltaz d

Usytuowanie drz:ewa objgtego zezwoleniem okreslone zostalo w zaLqczniku nr I clo
d ec irTj i, stanowi4oym rysunek z naniesion q lokalizacj E drzew a do usuni gcia.

2'. UzaleLni( wydanie zezwolema na usunigcre drzewa wymienionego w punkcie 1 od
zast4pienia go no'w4 sadzonk4 drzewaw ilosci 1 sztuk.i jak ponizej wlabeli.

Ta bel 2. Wyl<az nasrldzenila za

L.p. Gatunek Pararnctry nasadzer{ (obu'6d pnia
w {}m, na rvysoko5ei 100 cm)

l Drzewo liSciaste powy2ej 12 cm

Nowe tlasadzlenie nale|y wykonad na dzialce ewidencyjnej o numerze 92113w obrgbie G-16 lub na terenach bqd4cych w zasobach Miasta pozostaj4cych
zieleni Miejskiej w miejscu gwarantui4cym prawidlowy rozw6j
miejsce nasadzenia nie moze kolidowai z istniei4c4 i planowanq
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aDela n rz,ewa do usunigcia

L.p. Gaturrek Obwrfd pnia na
wysokoSei 130cm Uwagi

Robinia akacjowa 150 cm

Dtrzewo posiada pr6chniej 4cy ubytek
u' miejscu pgknigcia pnia, o dlugoSci

ok.2m ijest lekko pochylone
w stronE ci4gu pieszego. Drzewo

w obecnyrn stanie stanowi zagtohente
bezpieczenstwa ruchu drogowego.



3. Ustalid nastgpuj4ce, koricowe i nieprzekraczalne terminy reahzacjt zezwolenra'.

a) termin usunigcia drzewa wymienionego w punkcie 1 - do 31 lipca 2019r.;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastgpczego (posadzenia nowego drzewa), o kt6rym

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 pafidziernika 2019r.'
Zmiana terminu usunigcia drzewa mohe nast4pi6 jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezwoleniu zmieniaj4cym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zrnianq przetl

uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zobowi4za( wnioskodawcg Zarz4d Zieleni Miejskiej z siedzib4 pruy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do porviadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Depaftamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi o w'ykonaniu nasadzenta

zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania.
Do powiadomienia nale?y doNqczyc mapg z lokalizacj4 posadzonego zamiennego drzewa
oraz jego nazwQ gatunkow4.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznyci.r

UMtr wplyn4l wniosek Zarz4du Zieleni Miejskiej z siedzlb4 przy ulicy Kotrstantynowskie.i
8/10 w sprawie wydania zezwoleniana usunigcie I sztuki drzewamieszczqcego sig na terenie
pasa drogowego ul. Mazurskiej naprzeciwko nr 2l-23 w tr-odzi (dziatka ewidencyjna
nr 92113 w obrgbie G-16). W uzasadnieniu wniosku podano, iz ww. drzewo posiada pgknigcia

i pr6chniej4ce ubytki pnia. Do wniosku Strona doN.yczyla rysunek z lokaltzacj4 drzewa do

usunigcia.

Podstawg materialnopruwnE rozpatrzenra przedmiotowej spra\ /y stanowi4 plzepisi'
zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawartaiest zasada.

ze usunigcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci moze nast4pi6 po uzyskanitr

zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgoda, wlaSciciela

nieruchomoSci, wla6ciciela urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 S 1 ustarruy z dnia 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1025) - jezali drzewo, b4dz

l<rzew zagraZajq tym urzEdzeniom. W mySl art. 83a ust.l uoop. zez'wolenie na usuniecie

drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo

prezydent miasta w formie decyzji administracyjnej, aw przypadku gdy zezwolenie dotl,c7y
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci wpisanej do rejeslru zab"ytk6w - wojew6dzki
konserwator zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosktt o wydanir'
ze'zwolenia na usuniEcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawierac: imig, nazwisko, adres.

lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urz4dzen, o kt6rych mowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodE wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana.
nazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mrerzony na wysokoSci 130 cm.

a w pruypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego z tych
pni, b) nie posiada vryrulnie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponize.i

korony drzewa. Wielko6d powierzchni, zktorej zostanie usunigty krzevt, miejsce, przyczyue.

termin zamierzorego usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie rvynika
z celu zwiqzanego zprowadzeniem dziaLalno6ci gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonan;,
przez projektanta posiadajqcego odpowieclnie uprawnienia budowlane plojel.:1

zagospodarowania dzialki lub terenu w przypadku realizacji inwestyrji, dla kt6rej jest on

wymagany zgodnie z ustaw4 z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce

usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiektow budowlanych

)
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istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzeh zastEpczych,
stanowi4cych kompensacjg przyrodniczq za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt
przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy badz projektu
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w reahzacji przedsigwziEcia w zakresie
oddzialywanra na oltszar Natura 2000, zezwolente w sitosunku 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,I 5 jezeli zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zloAonE dokumentacj4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedlozonym wniosku, wobec czego w mySi art. Sd $ 1 ustawy Kpa
\\alznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzgdowych. W tiakcie
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanego drzewa -
jego warto6i przyroclnicz4, w tym rozmiar drzewa, funkcjg jak4 pelni w ekosystemie, warto66
lculturow4, walory krajobrazowe i lokalizacjg. W terenie stwierdzono Ze drzewo wnioskowane
clo usunigcia to robinia akacjowa o obwodzie pnia 150 cm. Drzewo to jest w zlym stanie
l-rtosanitarnyrn - posiada pr6chniej4cy ubytek o dlugoSci ok. 2m w miejscu pgknigcia pnia
i iest lekko pochylone w strong ci4gu pieszego. W obecnym stanie stanowi zagtozenii dla
l"tezpieczenstwa ruch.u drogowego. Wnioskowane do usunigcia drzewo nie posiada wartoSci
kr-rlturowych, jedynie niewielk4 wartoS6 przyrodnicz4 i krajo1azowE. Ni ta okolicznoS6
sporz4dzono protok6l oglgdzin.

Rozpoznajqc sprawg i oceniaj4c zasadnoS6 przedlolonego wniosku, udzielono zezwolenta
tra usunigcie I sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, wyszczegSlnionego w punkcie 1

sentencji decyzjr.

Zasad4jest, ze posiadacz nieruchomo$ci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobtera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub
1<rzew6w. Jakkolwiek tresi art. 86 ust. 1 uoop zal<Lada uyjatki i tak nie nalicza siE oplat za
r-rsunigcie :

l) ,drzev' lub lcrzewdw, na kt1rych usunigcie nie jest wymagane zenvolenie,.
3) clrzey, lub krzew6w, jezeli usunigcie jest zwiqzane z ctjtxllaq i pielggnacjq drzew rosnqcych
na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytkdw; 4) drzew lub krzew6w, h6re
:ngrazoiq bezpieczeristwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych tub
ffunkciottou'aniu u'zqdzeri, o kt6rych mowa w art. 49 S I Kodekstt cywilnego,.5) drzew lub
krzett'6v', kt6re zagra2ajq bezpieczeristwu ruchu drogowego lub kileiowego albo
lrczpieczefisttttu zeglugi; 6) drzew lub krzetv|w w zwiqzlcu z przebudowq dr6g pubticinych lub
linii koleiov'ych; 7) drzew, ktdrych obw6d pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie
przekt'ctcza. a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nuyczajnego, klonu
.iesionolistnego, klorut srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnrg:,o, i1 80 cm
w pr4tpadku pozosta.lych gatunk6w drzew - w celu przywrdcenia grunt6w nieu2ytkov,anych
do uiytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okre,flonvm
t't' rnieiscott'ltttt planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudiwy
i zctgospodarowania terenu; B) krzewu lub krzewdw rosnqcych w skupiskach, polcrywaiqcyih
gt'unl o poutierzchni do 50m2, w celu przywrdcenia grunt6w nieuzytkowych do uzytkiwinia
innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie
zcrgo.spodarovtania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
lerenu; 9) drzeu, lub krzewdw w zwiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzeilub krzew;w na
lerenach zieleni; l0) drzew lub krzew6w, ktdre obumarly lub nie rokujq szansy na przezycie,
z pt'zyczyn niezale2nych od posiadacza nieruchomo1ci; 1 1) topoti o obwodzie pnia mierzonym
1751 v'ys'okoSci 130 cm wynoszqcym powyzej 100 cm, nienalezqcyclt do gatuik\w rodzimych,
.iezeli zostanq zastqpione w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunL6w:;
l2) clrzev' lub krzewdw, jezeli usunigcie wltnika z potrzeb ochronlt roilin, zwierzqt i grzyb1w
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obigtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub krze:t,rjv,
z grobli staw6w rybnych; 14) drzew lub krzew6w, jezeli usunigcie jest zwiqzane z regulcrcitl
i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzgdzefi tuoclnych

sluzqcych ksztaltowaniu zasob6w wodnych oraz ochronie przecitupowodziov,ej v, zqkre,s'ie

niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzeri; 15) drzew lub krzew1w us'uv,crn)tclt

z terenu poligonow lub plac|w twiczeyi, sluhqcych obronnoici paristwtt. 2. W przypadkach,
o ktdrych mowaw ust. 1, jezeliwydanie zenvolenia na usunigcie drzewa lub krzetvtt zctslakt

uzaleinione od przesadzenia tego drzewa lub kyzewu albo wykonania nasadzen zastgpczyclt,
a przesadzone albo posadzone drzewo lub lcrzew nie zachowaly zywotnoSci po 3 latoch ocl

dnia uplywu terminu wskazanego w tym zenvoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
nasadzen zastgpczych, lub przed upfi+vem tego olcresu, z przyczyn zale2nych od posiadaczu
nieruchomolci, organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzev,a lub krzev,u
naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzen zastgpczych. Przepis:.1,

art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio.3. W przypadku niewykononict
nasadzen zastgpczych, o kt1rych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunigcie drzett,u

lub krzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji".

W przedmiotowej sprawie drzewo wskazane do usunigcia jest w zlynt stanie
fitosanitarnym i stanowi zagro1enie bezpteczefrstwa ruchu drogowego. Wobec powyzszego
zezwolenia na usunigci e drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tyl.ulu, zgodnie z arI. 86

ust. 1pkt.5 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyt.:,.ar,t.86 ust. l. Nie
nalicza sig oplat za usunigcie: pkL 5) drzew lub lcrzew6w, ktdre zagra2ajq bezpieczenstvru
ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu zeglugi."

Jednoczesnie, bior4c pod uwagg fakt, iz usuwane drzewo posiada waftoSc przyrodnicz4
i krajobrazow4 otaz maj4c na uwadze potrzebg odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody.
w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust" 2 ustawy o ochronie przyrody, cyl.: ,,orl. 83 c trsl. 3.

Wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu moze byt uzaleZnione od okt'eilenir.r

przez organ nasadzen zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub lczewu. Art. 83c{ t,t,tl. 2.

W przypadku uzale2nienia wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzevvu od wltkonanirr
nasadzeyi zastgpczych, zezwolenie to okreila dodatkowo: 1) miejsce nasadzefi,: 2) liczbg drzev
lub wielkoft powierzchni lcrzewdw; 3) minimalny obwod pnia drzewa na wysokoici 100 cnt

lub minimalny wiek krzew6w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub krzew61u, 5) termin
wykonania nasadzen; 6) termin zlohenia informacji o wykonaniu nasarJzefi", zezwolenie na

jego usunigcie zostalo uzaleznione od spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkcie 2
sentencji decyzji, w terminie okreSlonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celLr

zrekompensowania ubytku wekosystemie miasta. W interesie Strony leLy. by zakupionl,
malenal nasadzeniowy byt jak najlepszej jakoSci araz zostal, objgty pracami pielggnacyjnymi
gwarantuj 4cymi utrzymanie wegetacj i.

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzewa
wnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c

ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ rr|oSgilaty clo

wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin
w zalcresie wystgpowania w ich obrgbie gatunk1w chronionych".

Bior4c powyisze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr 1 sentencji decyzji, wobec kt6rego
przewrdziano zast4pienie go nowym drzewem w punkcie 2 i;entencji zezwoleniat.
a posadzone drzewo nie zachowa ?ywolnofci po 3 latach od <lnia uplywu terminu
wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn
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zaleLnych od posiadacza nieruchomoSci, nalolony irostanie ponownie w drodze decyzji
obowiqzek wykonania nasadzenia zastgpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia
zastEpczego zgodnie z zezwoleniem, bgd4 mialy iarstosowanie przepisy o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji. Podstawa art. 86 usrt. lZ i 3 uoop.
Usunigcie drzewa poza terminem okreslonym w punkcie 3 ppkt a sentencji decyzjr
potlaktowane zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. gg ust. 1 pkt 1

Lroop, polegaj4cy na usunigciu drzewa bezwymaga.ne'go zezwolenia. stanowi4cy podslawg
do wymierzenia administracyjnej kary pienigZnej .w wysokoSci dwukrotnlj' oplaty za
usunigcie drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunig cia drzewaw terminie okreslonym w okt
3 ppkt a sentencji decyzji.
Zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomibnia WydzialuOchrony
Srodowiska i Rolnictwa w Deparlamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzio dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu urnozliwienie stwierdzenra, Le strona
wypelnila warunek okreslony w punkcie 2 sentencji decyzj|
Uzyskanie zezwolenra na usunigcie drzewanie zwzrlnia z obowiqiku i odpowiedzialnoSci
karnej za nieprzestrzegame zakazow i ograniczef vryrnikaj4cych z prr.pir6* og6lnych,
dotycz4cych ochrony przyrody i octn'ony zwrerz4r, w szczegotrloSci tikutu niszczenra
gniazd i sghronief zwruzqt objEtych ochron4 prawn4 oraz hurrianitarnego traktowania
zwierzqt dzikich.

6. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
9dwolawczego. w tr'odzi, wniesione za p rsrednictn'em Dyrektora Wydzialu Ochiony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw lipolecznych Urzgdu Miasta tr odzi,
dzialaj4cego z upowa2nicnia Prezydenta Miasta N,odzirw terminie f + ani od daty jej
otrzytnania,

Talacznil<i:
L Mapa z przybli2on4lokalizacj4 drzewa do usunigcia.

ieleni Miejskiej w tr_odzi
94- 303 t 5d2, ul. l(onstantynowska 8/10

?. ala

Do wiadomoSci:
| . Zarz4d Dr6g i Tr.ansportu

90-441 L6d2, ul. Piofrkowska 173

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 22006 r. Nr 225, poz. 1635).
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