
F]REZYDENT MIAST A LODZI

}',nak: DS S-OSR-II. 6 1 3 L37 L2018.MD

l-a bela

L6d2, dnia 24.07 .20 1 8 r.

DECYZJA ZZt659118
Dzia)a.iqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
irdmirristracyjnego (tekst jednolity Dz.rJ. z 2017 poz. 1257) w zwiqzku z afi. g3 ust. 1, art. g3a
Lrst' 1. 2a. 4 i6' art. 83c ust. I, 3 i 4,art. 83d ust. 1 i 2, art.86 usi. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia16 kr'vietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.rJ.-z 20Ig poz. 142) po
t'ozpatrzeniu wniosku Zarz4du Zieleni Miejskiej t ti"dribq w N,odzi przy ulicy
Iionstantynowskiei [i/l 0

orzekai

iejskiej z siedzib4w tr odzi przy ulicy Konstantynowskiej
€w, wymienionych w Tabeli ff 1, znajdujqcych sig
4,odzi (dzialka ewidencyjna ru. 1g1/11 w obrebie S_5). bez

I

I ls)'tuowatrie drzew objgtych zezwoleniem okreslone zostato w zalqczniku nr 1 do decyzji,
s,1arrou"i4cym rysunek z naniesion4lokarrzacj4 drzew do usuniqcia.
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a nr . Wyl(az drzew do usun

L.p. Nr
inw. Gatunek

Obwd'd pnia na
rvysokoSci l30cm,

powierzchnia
zajmowana przez

krzewv

Uwagi

1, -) Lipa drobnolistna 136

Drzewo zamiera i nie rokuje
szans na dalszy prawidtrowy

rozw6j, u podstawy pnia
widoczne owocniki

grzybow, po siada malych
i Srednich rozmiar6w
pr6chniej4ce ubytki

wglgbne. W chwili obecnej
slwarzazagroZenie dla

b e zpte c zehstw a Iudzi or az
ruchu dtosowe!'o

) 24 Lipa drobnolistna

r45
(we wniosku
obw6d jako

140cm)

Drzewo posiada Srednich



2. lJztleLni(. wydanie zezwolenia na usunigcie drzew wymienionych w punkcie 1 qd

zast4pienia ich nowymi sadzonkami drzew w iloSci 2 sztuk jak podano w Tabeli nr'2.

Tabela nr 2. W nasadzefi

;rry nasadzeri (otrw6cE

pnra
koSci tr00 cm
i 72cm

Nowe nasadzenia nale|y wykona6 na dziaNce ewidencyjnej o numerze 1 8 1i 1 1

w obrgbie S-5, w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j nowych sadzonek, Planowane
miejsce nasadzer[ nie moi,e kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4
techniczn4.

3. Ustalid kot'rcowe i nieprzekraczalne terminy reahzacji zezwolenia:
a) termin usunigcia drzew wymienionych w punkcie 1 - 31 maja 2019 r.;
b) termin wprowadzenra nasadzeh zastgpczych (posadzenie nowych drzew), o kt6r'ych

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 pafdziernika20l9r.'
Zmiana terminu usunigcia drzew moze nast4pi6 jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezwolenit zmieniajqcym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmianq przed

uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4.Zobowi4za(. Zarzyd Zielem Miejskiej z siedzib4 w N-odzi przy ulicy Konstantynowskiei
8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie
Spraw Spotecznych Urzgdu Miasta tr odzi o wykonaniu nasadzefr zastgpczych, o kt6rych
mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty ich wykonania. Do powiadornienia nalezi'

dolqczyc mapg zlokalizacj4 posadzonych zamiennie drzew.

Uzasadnienie:

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wplyn4tr wniosek Zaru4du Zieleni Miejskiej z siedzib4 w tr odzi przy trlicy'

Konstantynowskiej 8/10, w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie 10 sztuk drzew"

znajdujqcych sig w pasie drogowym ulicy Tkackiej w N,odz| W uzasadnieniu wniosku
podano, iz ww. drzewa s4 zamieraj4ce, posiadaj4 posusz w koronie, owocniki grzybou'.
pr6chniej4ce ubytki oraz jemiolg.

PodstawE materialnoprawn4 rozpaftzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisl'
zawartew rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. I uoop. zawartajest zasacla.

ze usunigcie drzew lub krzewow z terenu'nieruchomoSci moze nast4pii po uzyskanir-r

zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSei, wlaSciciela urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 S 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z20I7r. poz.459 ze zmranami) -.iezeli
drzewo, bqd?krzew zagrazaj4tymwzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na

usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6ji.
burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzji administracyjnej, a w Wzypadkr"r gdi
zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytl<6u

- woj ew6dzki konserwator zabytk6w.

Zgodnie z afi.83ausI.2a i 4 uoop. cyt.: ,, Zezwolenie na usunigcie dr:etra tv 1ttr.t'ic

drogowym drogi publicznej, z wylqczeniem obcych gatunk|w topoli, v,ydaje ,\'ig po
uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony Srodowiska a organ vtlalcivvy do tvyduniu

)
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ze^rolenia niezwlocznie przekazuie do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy,
tr' tltnt clokuntentac.jg fotograficznq drzewa lub lvzewu.'l

W altykule 83b ust. 1 uoop. zawarlo obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
z'ezwolenia na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawieruciimig, nazwisko, adres,Iub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tltule pru*ny- wladania
trieruclrotloSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzEd)en,o lt6rych mowatv art' 49S 1 Kodeksu cywilnego, zgod,g wlaSciciela nieruchomoSci jesli jest wymagana,
rlazwq gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewamierzony 

"u 
*y*to5ci-130-cm,

ir \Ai pl'zlpadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) t

pni, b) r-rie posiada wyru2nie wydzielonego
l"orony drzewa. WielkoSi powierzchni, zktor
ternrin zarnierzonego usunigcia drzewa lub
z: celu zwiqzanego z prowadzeniem dzialalnoS
lrrzez projektanta posiadaj4cego odpo
zagospodarowania dzialki lub terenu w przy
\\ymagany z _ prawo budowlane _ okre5laj4ceusytuowanie chomoSci i obiekt6w budowlanych
istnie.i4cych l projekt planu nasadzen zastEpczych,stanowi4cych suwane drzewa lub krzewy tuU'^pro;et<i
|::rzesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy taoz pio;et<tu
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjq o Srodowiskowych ,r*u.unko-aniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w rcahzacji przedsigwzigcia w zakresie
oddziab'wania na obszar Natura 2000, zezwolente w stosunku dio gatunk6w chronionych na
czyt-trto5ci podlegaj4ce zakazom okreSlonym w ar1. 51 ust. 1 pkt 1-a i l0 orazw aft. 52 ust.
1 pkt 1 ,3.7,8,72,73,75 jeheli zostalo wydane.

W trakcie trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, okreslono cechy
t-Lsuwanych drzew - ich wartoSi przyrodnicz4, w tym rozmrar drzew, funkcjg jak4 pelni4 w
e: k o sy stem i e. warto s (: kulturow4, walory kr aj obr azowe i lokalizacj g.

Strona pismem z dnra 17 kwietnia 2018r. znak sprawy DSS-OSR-IL613l.37I.2}I8.MD
z'ostala wezwana do uzupelnienia brak6w formalnych, w postaci zgody wsp6lwlaScicieli pasa
clrogou'ego ul. Tkackiej, na wycigcie wnioskowanych do usunigcia drtei, znajdujqcych sig
na dzialkach ewidencyjnych 181/15, 781132, 181/8 i I8Il25 w obrgbie geodezyjnym S-S.\Mezwanie nie zostalo uzupelnione w terminie 7 dni od . dnia 

-jego 
otrzymania(23 kwietnia 2018r'), w zwiqzku z czym Wydzial ochrony Srodowisk"a i Rolnictwa

rv Departamencie Spraw Spolecznych UMI- rozpatrzyl wniosek w czqsci dotycz4cej dzialkitir 181/11 w obrgbie S-5, o nieustalonym prawie wlasnoSci, bgd4cej'we wladaniu"Zarz4du
DL6g i Transpoltu w,l,odzi.

usunigcia drzewo o nr inw. 23 _ Iipa
rokuje szans na dalszy prawidlowy rozwoj.
grzyb6w oraz posiada malych i Srednich

pr.ria 
o o m inw.24 -lipadrobnolistna o obwodzie

oraz 
widoczne owocniki grzybow

bezpi i:;Xl:';,Y;tA::f;;;T-R rzedlo2onego wniosku, ubzielono zezwolenia
ria usunigcie 2 sztuk d.rzew, wyszczeg6lnionych w punkciel sentencji decyzji.

ZasadEjest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
l':t6re nalicza i pobiera otgan wla$ciwy do v dania zezwolema na usunigcie drzew lub
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krzew6w. Jakkolwiek treSc art. 86 ust. 1 uoop zaldada wyj4tki i tak nie nahcza sig oplat za

usunigcie :

,drzew lub krzew6w, ne kt1rych usunigcie nie jest wymagane :eztrolcnit':
2) drzew lub krzew6w, na kt1rych usunigcie osoba fizyczna uzyskata zent,olenie nu ccla

niezwiqzane z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej; 3) drzew lub krzev,rju,, ieieli
usunigcie jesf nuiqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcych na terenie nieruchorno.{t'i
wpisanej do rejestru zabytk|w; 4) drzew lub krzew6w, ktdre zagrazajq bezpieczefistwu luc{zi

lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeri, o ktoryc'h

mowa w art. 49 $ I Kodeksu cywilnego;5) drzew lub krzew6v,, ktdre zcrgraictfcl

bezpieczefisfutu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristtrttr Zeglugi:
6) drzew lub lvzew|w w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych lub linii kolejowycLt,

7) drzew, ktdrych obw6d pnia mierzony na wysokoici I30 cm nie przekraczcr:

a) 75 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolislnego.

klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 50 cnt v, prqtpcrclkir

pozostalych gatunk|w drzew w celu przywrdcenia grunt1w nieuzylkou,ctnych clo

uzytkowania rolniczego lub do innego uzytkowania zgodnego z przeznclczeni.ertt lcrcntr,

okreSlonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzii o tt,artmktrch

zobudowy i zagospodarov,qnia terenu; 8) lvzew6w, kt6rychwiek nie przeh'oczct 25 lot, tt calrr

przywr6cenia gruntdw nieu2ytkowanych do uzytkowania rolniczego lth c{o innego

uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym w mieiscot,r,ynt planie
zagospodarowania prze,strzennego lub decyzji o warunkach zabudotvy i zctgospot{arott'cuticr

terenu;9) drzew lub krzew|w w zwiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzeu, lub krzev,1tl ntr

terenach zieleni;10) drzew lub krzewdw, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy no przezycia.

z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomolci;11) topoli o obwodzie pnio ltlict':(,n)'nt
na wysokoici 130 cm wynoszqcyyn powyzej 100 cm, nienale2qcych do gatunlc6u, roclzinDtc'lt.

jezeli zostanq zastqpione w najbli1szym sezonie wegetacyinym drzewanti inrytch gctlunkhr:
12) drzew lub lrrzey,1w, jezeli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roilin, nttierzqt i grzltbr\r
objgtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych;13) drzev, lah kt'zewrhr

z grobli staw|w rybnych; 14) drzew lub lcrzew1w, je2eli usunigcie.jest zwiqzane z regtrlac.itl

i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzcldzefi wodnych

sluzqcych ksztaltowaniu zasobdw wodnych oraz ochronie przeciwpowodziotvej v, zakt'e.sic

niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzen;15) drzew lub krzewou'us'tnrunl'c'lt
z terenu poligondw lub plac6w twiczeit, sluzqcych ol'sronnoici putisltla.
2. W przypadkach, o kt6rych mowctw ust. l, je2eliwydanie zezv,oleniu na usunigcie cfi'zett,rr

htb lrrzewu zostalo uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo v'ykonanitt
nasadzeit zastgpczych, a przesadzone albo posadzone drzev,o lub krzetv nie zcrc'hott,ulr

zywotnoici po 3 latach od dnia uplywtr terminu wskazanego w tym zent,r,tleniu nu ic'h

przesadzenie lub wykonanie nasadzen zastgpczych, lub przed uplywem tego ctkresu, z pt'zyc'z)'tl

zale2nych od posiadacza nieruchomolci, organ wlaiciwy do wydania zezwoleniq nu arsunigcie

drzewa lub krzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania na,soclzefi

zastgpczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje si.g odpotuiednio.S.

W przypadku niewykonania nasadzen zastgpczych, o ktrirych n'towa w a6t. 2, zgoclnie

z zezr,voleniem na usunigcie drzewa lub krzev,Lt, slosuje sig przepisy o poslgprnrtrnitr

e gzekucyj nym w administr acj i " .

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z v'ryj4Ikiern zwiq:,zanym z zaistniertieut

dwoch przeslanek, tj. po pierwsze drzewa o ff inw. 23 i 24 stanowi4 zagrolente
bezpieczehstwa ludzi i mienia, po drugie zagralajqbezpteczeirstwu rucltu drogowego. Wobec

powyzszego zezwolenia na usunigcie ww. drzew udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu.
zgodnie zart.86 ust. 1pkt4 i 5 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie plzyrody cyt.:

,,1. Nie nalicza sig oplat za usunigcie: pkt 4) drzew, kt6re zagrazajq be:zpieczefis'twu lucl:i lLrh

mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonotuaniu urzqdzeit, o kt(trych ntorrr
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rl' url +9 .t I Kodeksu cltwilnego oraz pkt 5) drzew lub krzewdw, ktdre zagra2ajq
hezpiec'zensh,ttu rtrchu drogowego lub kolejowego arbo bezpieczeristwu zeglugi',.

.TednoczeSnie, maj4c na uwadze potrzebg odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody,
z:godnie z deklatacj4 Strony, w mySl art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody cy.:
^'l'l/ltclunie zent'olenia na usunigcie drzewa lub krzewu mo2e byt uzaleznione od ok eilenia
ltrzez orgon nas'adzeri zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu" oraz art. g3d
r-Lst' 2 ustawy o ochronie przyrody cyt.: "W przypadku uzaleinienia wydania zezwolenia na
tr'sunigcie drzev'a lub krzetvu od wykonania nasadzeri zastgpczych, zezwolenie to okreila
tlotlollrov'o' 1) m ; 2) liczbg drzew lub wieikoit powierzchni lcrzew,6w, 3)
tttinintolny obv'6d wysokoici 100 cm lub minimalny^wiek krzew6w; 4) gatune'k
Itrb oclntiang drz w; 5) termin wykonania nasadzen; 6) termin ztozenia
informac.ii o tt'ykonaniu nasadzeri", zezwolenie na ich usunigcie zostalo uzaleznipne od
spetr.rienia warunk6w, okreSlonych w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie okreslonym
rv podpulkcie 2) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie
Miasta. W interesie Strony lezy, by zakupiony material nasadzeniowym byl jak najlepszej

.f akoSci oraz zostal objgty pracami pielggnacyjnymi gwarantuj4cymi utriymaijewegetacji.
Zgodnie ztreiciq aft.83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, prolbm niniejsiej jecyzji

Ltzllarro za uzgodntony ptzez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lo-d,ij,
rv zwi4zku z niewyraheniem stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania
lrroj ektu niniej szego zezw olenia.

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonychptzez organ w obrgbie drzew o nr inw.'.:.3 | 24 rlie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (urt. 83c ust. 1 ustawy z dma'16 kwietnia 2004 r. o ochronre przyrody) cyt.: "Organ wlasci,ituy do wydania zezwolqnia na
trs'tutigcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje 

-oglgdzin 
w zalcresie

\DtstgpllTpctnia w ich obrgbie gatunk1w chronionych',.

Bior4c powyZsze pod uwagg, orzeczono jak w sentencji.

1.

Pouczenie:

W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rych
przewidziano zastilprenie ich nowymi drzewami w punkcie 2 sentencj i zezwolenia,
a posadzone drzewa,nie zachowaja, ZywotnoSci po 3 latach od dnia ,pty*., terminu
wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencji lub przed, uplywem iego terminu,z przt/czyn zale>Znych od posiadacza nieruchomoSci, naloaony zostanie ponowniew drodze decyzji, obowi4zek wykonania nasadzeh zastgpczych. w przypadku
niewykonania nasadzef zastgpczych zgodnie z zezwoleniem, t-gda mialy zastosowanie
przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawa art. 86 ust.2i 3 uoop.
Usturigcie drzew poza terminem okreslonym w punkcie 3 ppkt a sentencji potraktowane
zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w aft. gg ust. 1 pkt 1 uoop,
polegaj4cy na usunigciu drzew bez wymaganego zezwolenia. stanowi4cy podstawg do
w1'nrierzenia adrninistracyjnej kary pienig2nej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za
r-rsnnigcie drzew.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzew w terminie okreSlonym w pkt
3 ppkt ajej sentencji.

^)

-1 .

tL. Zobowi4zanie strony w punkcie 4 sentencji decyzjr do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodou'iska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdl Miasta tr odzi
o dokonaniu nowych nasadzen ma na celu umo2liwienie stwierdzenia, zL strona wypeinila
warunek okreSlony wpunkcie 2 sentencji decyzji,
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5.

6.

Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci
karnej za nieprzestrzeganie zakaz6w i ogranrczeir wynikaj4cych z przepis6w og6lnyclt.
dotycz4cych ochrony przyrody i ochrony zwierz1| w szczeg6lnoSci zakazt niszczenia
gniazd i schronieri zwierz4t objgtych ochron4 prawn4 oraz humanitarnego trahtowania
zvlrerz4t dzikich.
Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegiurn
Odwolawczego w \,odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Sriodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi,
diialaj4cego z upowaZnienia Prezydenta Miasta tr odzi, w terminie 14 dni od dafy jej
otrzymania.

Zalacznikiz
1. Mdpa zprzyblilon4lokalizacj4 drzew do usunigcia orazlokalizacj4 nasadzef, zamiennych.

ieleni Miejskiej w tr-odzi

94- 303 N,6d2, trl. Konstantynowska 8/10
2. ala

Zwolriiono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa zdnia16listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 22006 r. Nr i225, poz. 1635).
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