
PREZYDENT MIASTA TODZI

znak: DS S-OSR-IL6 1 3 1 .738.20 1 8.KG tr 6d2, dnia 03.08.201 8 r.

DECYZJA ZZl6'79118
Dzialaj4c na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 cz.erwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. tJ. z 2017 r. poz.l257, z 20lg r. poz. 14g,650)
wzwi4zkuzart'83 ust. 1,art.83aust. 1,art.83cust. 1,3i4,art.S3dust. lr2,art.g6ust. 1pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. U.
22078r. poz' I42,70, 650) po rozpatrzeniu wniosku iarz:4du Zieleni Miejskiej przy ulicy
Konstantynowskiej 8/1 0

orzekaa

l. Zerwoli(, Zarz4dowi Zieleni Miejskiej z siedzlb4 przy ulicy Konstantynowskiej g/10 na
usunigcie I sztuki drzewa wymienionego w tabeli nr l, znajduj4cego ,ig ,ru terlnie pasa
drogowego (droga wewngtrzna) ul. Flalta obolk posesji ni 1:lA w L,odzi (dzialka
ewidencyjnam T2l4 w obrgbie G-10), bez pobrania oplaty ztego tyr.ulu.

Tabela

Usytuowanie drzewa objgtego zezwoleniem okreslone zostalo u, zalqczniku nr 1 do
decy zji, stanowi 4cym rysunek z nani e si on 4 lokaliza cj E dr zew a do us uni g c i a.

2. UzaleLni(. wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie I od
zast4pienia go now4 sadzonk4 drzewaw iloSci I szluki jakponiZej r,vlabeli.

aDela nr az nasadzenia

L.p. Gatunek Parametry nasad:zeri (obwt6d pnia
w cm, na wysokoSci 100 cm)

1 Sosna czarna powyzej 8 cm

wbel

Nowe nasadzenie nale|y wykonai na dzidlce ewidencyjnej o numerze 44314
z zal?cznikiem do decyzji, w miejscu gwarantui4cyrn prawidlowy
Planowane miejsce nasadzenia nie moze kolidowac , irtni.l4"q
techniczn4.

Urzqd Miasta t_odz
Departament Spraw Spolecz:nych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Flolnictwa
Al. Pilsudskiego 100,92-326 t_6dz

nr lraz drzewa do usun

L.p. Gatunek Obwrid pnia na
wysokoSci 130cn:r Uwagi

I Jesion pensylwariski 146 cm

Drzewo pochylone w strong
nieruchomo Sr:i. Po sia da znaczny

posusz w koronie (ok.50%).
W obecnym stanie stanowi zagrohenie

bezpieczehst.wa ludzi i mienia.



3. Ustalid nastgpuj4ce, kot'rcowe i nieprzekraczalne terminy realizacjr zezwolenia:
a) termin usunigcia drzewa wymien.ionego w punkcie 1 - do 31 sierpnia 2019r.;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastgpczego (posadzenia nowego drzewa), o kt6rym

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 pafrdziernika20l9r,,
Zmiana terminu usunigcia drzewa mohe nast4pii jedynie na wniosek strony w decyzji -
zezwoleniu zmieniaj4cym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmrang przed
uplywem terminu,wymienionego w punkcie 3a.

4. Zobowi4za(. wnioskodawcg Zarz4d Zielem Miejskiej z . siedzibq przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powizLdomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie: Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi o wykonaniu nasadzenia
zastgpczego, o ktr5rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania.
Do powiadomienia nale?y dol4czyc, mapg zlokahzacj4 posadzonego zamiennego drzewa.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wplyn4l wniosek Zarz4dn Zieleni Miejskiej z siedzib4 przy ulicy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwoleniana usunigcie I sztuki drzewamieszczqcego sig na terenie
pasa drogowego ul. Flatta obok posesji ff I2A w tr odzi (dzialka ewidencyjna
rr 7214 w obrgbie G-10). W uzasadnieniu wniosku podano, iz ww. drzewo jest zamierEqce,
posiada Srednie ubytki kory i znaczny posusz w koronie oraz jest mocno pochylone. Do
wniosku Strona dolqczyl.a rysunek z lokalizacj4 drzewa do usunigcia oraz nasadzenia
zamiennego.

Podstawg materialnoprawn4 rczpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawarle w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. I uoop. zawarta jest zasada,

ze usunigcie drzew lub krzewow z:, terenu nieruchomoSci moze nast4pii po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgod4 wtraSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urz4dzeh,,o kt6rych mowa w art. 49 $ I ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r - Kodeks cyrvilny (tekst jednolity Dz. U. z 2078r. poz. 1025) - jezeli drzewo, bqd2

krzew zagraLaj4 tyn urz4dzeniom. W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie
drzewa lub krzewu z terenu nieruchornoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo
prezydent miasta w lbrmie decyzjr administracyjnej, aw przypadku gdy zezwolenie dotyczy
drzewa lub krzewu z terenn nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki
konserwator zaby'tk6'w.

W artykule [i3b ust, 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usuniq:cie drzew lub krzewow, kt6re powinno zawieral: imig, nazwisko, adres,

lub siedzibq wnios;kodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urz4dzen, o kt6rych mowa
w art. 49$ 1 Kodellsu cywilnego, z:godg wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana,
nazwg gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cm,
a w przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego z tych
pni, b) nie posiada wyraLnie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio poniZej

korony drzewa. WielkoS6 powierzchnLi, z kt6rej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyczyng,
termin zamierzonego usunigcia drze'wa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika
z celu zwi4zanego zlprowadzeniem dz:ialalno6ci gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonany
przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
zagospodarowania dzialki lub terenu. w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on
wymagany zgodnie z ustaw4 z dnta 7 hpca I994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce
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usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych
istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzen zastgpczych,
stanowi4cych kompensacjg przyrodnicz4 za usuwane drzewa lub krzewy lub 

-projekt

przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy 6aaz pro.lettu
zagospodarowania nieruchomorici. Decyzjg o Srodowiskowych ,,*urunko*aniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacji przedsigwzigcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na
czynnoSci podlegaj4ce zakazom okreslonym w art. 51 ust. 1 pkt. f4 r'tO orazw art. 52 ust. 1
pkt. 1,3,7,8,I2,I3,75 jezeli zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlohonqdokumentacjQ w oparciu o ww. pr:zepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedlolonym wniosku, wobec ir"go w mysi art. Sd $ 1 ustawy Kpa
wyznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenia czynno6ci urzgdowych. W tiakcie
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan fr tyczny, okreSlono cechy usuwanego drzewa -
jego wartoS6 przyrodniczq, w tym rozmtar drzewa, funkcjg jak4 pelni vi ekosystemie, wartoSi
kulturow4, walory krajobrazowe i lokalizacjg. W terenie itwierdzon o ze: drzewo wnioskowane
do usunigcia to jesion pensylwariski o obwodzie pnia 743cm. Drzewo jest pochylone w strong
nieruchomo6ci' W koronie obecny znaczny posusz - ok. 50 %. W ob".try- stanie drzewo
to stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwaludzi i mienia. Wnioskowane do usunigcia drzewo
posiada niewielk4 warloSi kulturow4, przyrodnrcz4 i lcajobrazowty. Na t4 okolicznogi
sporuqdzono protok6l oglgdzin.

RozpoznajEc sprawq i oceniaj4c zasadnoSi przedlozonego wniosku, udzielono zezwoleniana usunigcie I sztuki drzewa gatunku jesion pensylwariski, Wszczegolnionegowpunkcie 1 sentencji decyzji.

Zasadqjest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcirs drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiena organ wlaSciwy do wydanii zezwolenia na usunigcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek tresd art. 86 ust. I uoop zaldada wyjatki i tak nie nalicza sig oplat za
usunigcie :

I) ,drzew lub lvzew6w, na ktLrych usunigcie nie jest wymagane zenuolenie,.
3) drzew lub lcrzew6w, jezeli usunigcie jest zwiqzane z odnowq i pielggnacl:q drzew rosnqcych
na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk|w; 4) drzew iub krzew6w, 

-kt6re

zagra2ajq bezpieczenstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych tub
funkcjonowaniu urzqdzeri, o kt1rych mowa w art. 49 i i Kodeksu cyuilnego; 5) drzew lub
lcrzew6w, kt6re zagra1ajq bezpieczeristwu ruchu drogowego htb ioteio,wego albo
bezpieczenstwu 2eglugi; 6) drzew lub lvzewdw w nviqzku z przebidowq: dr6g pubticinych tublinii koleiowych; 7) drzew, ktdrych obw6d pnia mierzony na wysok*ir 130 cm nie
przehracza: a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, ka-sztanowia nuyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnrgo, i1 g0 cm -w przypadku pozostalych gatunkfw drzew - w celu przyur\cenia grurtt|w nieuLytkowanych
do u2ytkowania innego ni2 rolnicze, zgodnego 

-z 
przeznaczeniem terenu, olcreilonym

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudiwy
i zagospodarowania terentt; 8) lcrzewu lub lcrzew6w rosnqcych w ikupi,skach, polcrywajqcyc'h
grunt o powierzchni do 50m2, w celu przywr1cenia grunt6w nieuzyikowych io uzytkowinia
innego niz rolnicze, zgodnego z przeznqczeniem terenLt, okreilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zaiospodarowctnia
terenu; 9) drzew lub lcrzewdw w zwiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi clrzeilub lqzew1w na
terenach zieleni; 10) drzew lub lcrzewdw, lrt1re obumarly I;b n;; iokuj(,y szansy na przezycie,

i; 1l) topoli o obw,odzie pnia mierzonym
nienale2qcych do gatunk|w rodzimych,

ie wegetacyjnym drzewami innych gatunk|w;
l2) drzew lub lcrzewdw, iezeli usunigcie wynika z polrzeb-'ochrony roilin, nuierzqt i grzyb6w
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objgtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; l3) drzew lub krzew6w
z grobli staw1w rybnych; l4) drzew lub lvzewdw, je2eli usunigcie jest nuiqzane z regulacjq
i utrzymaniem koryt ciekdw naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzen wodnych
sluhqcych ksztaltowaniu zasob6w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zalvesie
niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzeri; 15) drzew lub lvzewdw usuwanych
z terenu poligon|w I'ub placdw twiczeri, sluiqcych obronnofci paristwa.2. W przypadkach,
o ktdrych mowa w usit. 1, je1eli wydanie zenvolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu zostalo
uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeri zastgpczych,
a przesadzone albo posadzone drzewo lub llzew nie zachowaly 2ywotnolci po 3 latach od
dnia uplywu termirut wskazanego w tym zenuoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
nasadzen zastgpczych, lub przed uptynvem tego olvesu, z przyczyn zale2nych od posiadacza
nieruchomoici, organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu

nalrlada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeri zastgpczych. Przepisy
art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio.3. W przypadku niewykonania
nasadzen zastgpczych, o ktdrych mowa w ust. 2, zgodnie z zenvoleniem na usunigcie drzewa
lub krzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu egzekucyjnymw administracji".

W przedmiotowej sprawie drzewo wskazane do usunigcia jest w zlym stanie
fitosanitarnymi stanowi zagrolenie bezpieczefstwa ludzi i mienia. Wobec powyzszego
zezwolenia na usunigci e drzewa udzielono bez pobrania optaty z tego tytulu, zgodnie z art. 86
ust. 1 pkt.4 ustawy:zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyl.:,,art.86 ust. l. Nie
nalicza sig oplat za usunigcie: pkL 4) drzew lub lvzew6w, ktdre zagra1ajq bezpieczeristwu
ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeri,
o kt1rych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego".

JednoczeSnie, bior4c pod uwagg deklaracjg wykonania nasadzeri zamiennych oraz
przedloaony przez wnioskodawcg projekt planu nasadzefr zamiennych, atakle uwzglgdniaj4c
fakt,iz usuwane drzewo posiadlo wartoSi przyrodnicz4 i krajobrazowqorazmaj1c na uwadze
potrzebg odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody, w mySl art. 83c ust. 3 i afi. 83d ust. 2
ustawy o ochronie przyrody, cyt.: ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie zenuolenia na usunigcie drzewa
lub lcrzewu mo2e byt uzale2nione od olceilenia przez organ nasadzeri zastgpczych lub
przesadzenia tego drzewa lub krzewu. ArL 83d ust. 2. W przypadku uzaleznienia wydania
zenvolenia na usunigcie drzewa lub lvzewu od wykonania nasadzeri zastgpczych, zenvolenie
to olcreila dodatkowo: 1) miejsce nasadzem; 2) liczbg drzew lub wielkoSt powierzchni
krzewdw; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoSci 100 cm lub minimalny wiek
lcrzew6w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub lvzewdw; 5) termin wykonania nasadzeri;
6) termin zlozenia informacji o wykonaniu nasadzen", zezwolenie na jego usunigcie zostalo
uzaleLmone od spelrrienia warunku, okre6lonego w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie
okreSlonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubytku
w ekosystemie miasta. W interesie Strony IeZy,by zakupiony material nasadzeniowy byl jak
najlepszej jakoSci oraz zosta\ objqty pracami pielggnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanie
wegetacji.

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 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydania
zenryolenia na usunigcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin
w zalnesie wystgpowrtnia w ich obrgbie gatunkdw chronionych".

Bior4c powy2sze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.
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l.
Pouczenie:

W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr 1 sentencji d,ecyzji, wobec kt6rego
przewidziano zast4pienie go nowym drzewem w punkcie 2 sentencj r zezwolenia,
a posadzone drzewo nie zachowa zynvotnoSci po 3 latach od ,Cnia uplywu terminu
wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencji lub przed upll'wem tego terminu, z przyczyn
zalebnych od posiadacza nieruchomo6ci, nalolony zostanie ponownie w drodze decyzji
obowi4zek wykonania nasadzenia zastgpczego. W przypadku nier,vykonania nasadzenia
zastgpczego zgodnie z zezwoleniem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.
UsuniEcie drzewa poza terminem okreslonym w punkcie 3 ppkt a sentencji decyzji
potraktowane zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt I
uoop, polegaj4cy na usunigciu drzewa bezv'rymaganego zezwolenia. stanowi4cy podstawg
do wymierzenia administracyjnej kary pienigznej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za
usunigcie drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzewa w terminie okreSlonym
w pkt. 3 ppkt a sentencji decyzji.
7-obowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Depafiamencie Spraw Spolecznych lJrzgdu Miasta tr-odzi
o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umozliwienie str,vierdzenia, ze strona
wypelnila warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzewa nie zwalnia z obowrqzku i odpowiedzialnoSci
karnej za nieprzestrzeganie zakazow i ograniczef wynikaj4cych z przepis6w og6lnych,
dotyczqcych ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczegolnorici zaka:zu niszczenta
gnrazd i schronief zwierz4I objgtych ochron4 prawn4 oraz humanitarnego traktowania
zwieru4t dzikich.
Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samonz4dowego Kolegium
Odwolawczego w \'odzi, wniesione za po5rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych U'rzgdu Miasta N,odzi,
dzialaj4cego z upowa2nienia Prezydenta Miasta \,odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

2

3.

4.

5.

6.

Zalaczniki:
1. Mapy zprzyblihon4lokalizacj1 drzewa do usunigcia oraznasadzeniem zamiennym.

ieleni Miejskiej w tr-odzi
94- 303 N,6d2,ul. Konstantynowska 8/10

2. ala

Do wiadomoSci:
1. Zarzqd Dr6g i Transportu

90-447 N-6d2,uL. Piotrkowska 173

Zlvolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 22006 r. Nr 2125, poz. 1635).
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