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Tabela l W

bela nr 2. Wvka: nasadzenia zas

L.p. Gatunek P:

Surmia bignoniowa

Usytuowanie drzewa objgtego zezwoleniem okreslone zostalo w zal4czmku nr 1 do
decyzji, stanowi4cym rysunek z naniesion qlokalizaci4 drzewado usunigcia,

2' UzaleLni(' wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 odzast4pienia go nowa sadzonk4 drzewaw ilosci I sztuki jakponizej w"tabeli.

tr 6d2, dnia 03.08.2018 r.

DECYZJA ZZI6,80/18
Dzialaj4c na podstawie art. l0 $ 2 i art. 104 ustaurlr z dnia 14 czerwca 1960 r. _ Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz:. lJ. z 2017 r, poz,72!j7, z 20lg r.poz. 149,650)wzwi4zkuzart.83 ust. 1, art.83aust. 1,art.B3cust. 1,3r4,arl-.g3dust. 1

12, -aft' 86 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekstjednolity w Dz. rJ. z 2018r. poz. 142, 10,650) po rozpatrzeniu wniosku iarzEdu Zieleni
Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej g/10

l' Zerwoli( Zarz}dowi Zieleni Miejski przy ulicy Konstantynowskiej g/10 na
usunigcie 1 sztuki drzewa wymienio i nr 1, majduj1cego .ig na terenie pasa
drogowego (droga wewngtrzna) ul. naprzeciwko nr 3 w L,odzi (dzialka
ewidencyjnanr 54714 w obrgbie G-27),bez pobran:ia oplaty ztegotytulu.

Ta

Nowe nasadzenie nale2y wykonai na dzialkac,h ewiderncyjnych o nunlerach 36117i 35713w obrgbie G-44' zgodnie z zalqcznikiem do decyzji, w miejscu gwarantuj4cym

lii:*:Y _1?1"j 
noyei sadzonki. Planowane miejsce nasadzenia n" -Lz" kolidowacz istniejEc4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.
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a n clrzewa do usuniecia

L.p. Gatunek Obwrid pnia na
wysoko5ci 130cm Uwagi

I Klon jawor 98 cm

Drzew,o obumarlo i nie rokuje szans
na wznc,wienie wegetacji. W obecnym

stanie stanowi zagrolenie
b ezpie,czehstwa ruchu dro gowe go.

:trametry nasadzef (obw6d pnia
w cm, na wysokoSci 100 cm)



3. Ustalid nastgpuj4ce, kofrcowe i niepr:zekraczalne terminy realizacjtzezwolenra:
a) termin usunigcia drzewa wymienionego w punkcie I - do 31 sierpnia 2019r.;

b) termin wprowadzenia nasadzenia zastgpczego (posadzenia nowego drzewa), o ktorym
mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 pat'dziernika 2019r.'

Zmrana terminu usunigcia drzewa mole nast4pi6 jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezwoleniu zmieniaj4cym, pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem o zmrang przed

uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zobowi4za( wnioskodawcg Zarz4d Zieleni Miejskiej z . siedzlbq przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiardomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

w Depafiamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi o wykonaniu nasadzenia

zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania.
Do powiadomienia nale|y dolqczy'l mapg zlokalizacj4 posadzonego zamiennego drzewa.

fj.zasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodo'n'iska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych

UML wplyn4l wniosek Zarz4du Zieleni Miejskiej z siedzib4 przy ulicy Konstantynowskiej

8/10 w sprawie wydania zezwolenianrl usunigcie I sztuki drzewamieszcz4cego sig na terenie

pasa drogowego ul. Kr6lewskiej naprzeciwko nr 3 w tr'odzi (dzia\ka ewidencyjna

rtr 54714 w obrgbie G-27). W uzasadnieniu wniosku podano, iz ww. drzewo jest bardzo silnie

zamieraj4ce, posiada owocniki grzyb<iw na pniu i mocno zredukowan4 korong. Do wniosku

Strona dol4czyla rysunek zlokalizacjq drzewa do usunigcia oraz nasadzenia zamiennego.

Podstawg materialnoprawn4 rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy

zawarte w razdziale 4 ustawy o ochro.nie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jest zasada,

ze usunigcie drzew lub krzew6w z', terenu nieruchomoSci moze nastqpi6 po uzyskaniu

zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodE wlaSciciela

nieruchomo6ci, wlaSciciela urzqdzen, o kt6rych mowa w arl. 49 $ I ustawy z dnia 23 kwietnia

1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. IJ. z 2018r. poz. i025) - jezeli drzewo, bydL

krzew zagraaaj4 tym urz4dzeniom. 'W mySl art. 83a ust,l uoop. zezwolenie na usuniecie

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

prezydent miasta w formie decyzji aclministracyjnej, aw przypadku gdy zezwolenie dotyczy

drzewa lub krzewu z terenu nieruchLomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki

konserwator zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop, zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie

zezwolenia na usuniEcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawierac imig, nazwisko, adres,

lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym ty'tule prawnym wladania
nieruchomo6ci4 albo oSwiadczenie o llosiadanym prawie wlasnoSci urz4dzeh, o kt6rych mowa
w art. 49S I Kodeksu cywilnego, zgodg 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 wyra1nie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio poniZej

korony drzewa. Wielko66 powierzchni, z ktorej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyczyng,

termin zamierzonego usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika
z celu zwi1zanego zprowadzeniem dzialalno6ci gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonany
przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt

zagospodarowania dziatki lub teremr w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on

wymagany zgodnie z ustaw4 z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - okre6laj4ce

usytuowanie drzewa w odniesieniuL do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych
istniej4cych lub projektowanych na rtej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzefl zastgpczych,
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stanowi4cych kompensacjg przyrodniczE za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt
przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w fbrmie rysunku, mapy b4az piojektu
zagospodarowania nieruchomo5ci. Decyzjg o Sro<lowiskowych u*ur.rrrko*aniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacji przedsigwziEcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku dlo gatunk6wchronionych na
czynnoSci podlegaj4ce zakazom okreSlonym w art. 51 ust. 1 pkt. t-4 i to orazw art. 52 ust, i
pkt. 1 ,3,7,8,12,13,15 jeleli zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlolonqdokumentacjq w,cparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedNohonym wniosku, wobec it"go w mysi art. 5d $ I ustawy Kpa
VWznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzgdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan iaktyczny, okresiono cechy rr.n*un"go drzewa -jego warloSi przyrodniczq, w tym rozmiar drzewa,trnt<cjg jak4 pelni w ekosystemie, warto6i

ruchu drogowego. Wnioskowane do usuni
przyrodniczychi krajobrazo!\ych. Na t4 oko

Ro?oznaj4c spJawq i oceniaj4c zasadnoS6 przedlozonego wniosku, udzielon o zezwolenja

:1^Lt_Y,"i9"ie 
I sztuki drzewa gatunku klon jawor , wszczeg6lnionego w punkcie I sentencji

aecyzlr.

, ,'zasada iest, ieruchomosci ponosi opl lub krzew6w,
kt6re nalicza i wlaSciwy do wydani* ie drzew lubkrzew6w' Jakko 86 ust. i .roop iakrada a sie oplat za
usunigcie :

I) ,drzew lub lcrzew6w, na ktfirych jest wy
3) drzew lub lcrzewdw, jezeli usunigcie jest zw q i pielggn
na terenie nieruchomoici wpisanej do rejes 4) drziw
zagrazaiq bezpieczenstwu ludzi lub mienia w istnttejqcych obiektach budowlanych tubqaz mowa w art. 49 5) drzew lubclgr czeristwu ruchu otwego albougi, krzew6w w nuiqz bticinych tublinii kolejowych; D drzew, kt1rych obw6d pnia h cm nieprzelrracza: a) 120 ,* _ w przypadku topoii, wier o, klonujesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej ( g 0 cm _
w przypadku pozostalych gatunk|w drzew - w celu-pr4nurficenia grunt\w nieuzytkowanychao zgodnego z p
y, ia przestrzennego
, L lub hrzew1w ro,sn
grunt o powierzchni do 50m2, w celu pr4+vrdcenia grunt|w nieuzytkowych do uzytkowania
innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczenir m terenLt, o/creitoiym w miejscowym planie
zago sp o dar ow ani a pr ze strz en
terenu; 9) drzew lub lvzew6w
terenach zieleni; 10) drzew lu
z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruch

otrz,eb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb6v,
prz.yrodniczych; 13) drzew lub lcrzewfw

w, jeieli usunigcie jest nuiqzane z regulacjqi utrzymaniem koryt ciektw naturalnych, wykonywanitzm i utrzym"aniem urzqdzefi wodnvch
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slu2qcych ksztaltowaniu zasob6w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zalvesie

niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzeri; 15) drzew lub lcrzew6w usuwanych

z terenu poligonfw lub placfw twiczen, slu2qcych obronnofci panstwa,2. W przypadkach,

o ktdrych mowa w ust. I, jezeli wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu zostalo

uzale2nione od przesadzenia tego drzetwa lub krzewu albo wykonania nasadzeri zastgpczych,

a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowaly 2yuotnoici po 3 latach od

dnia uptywu terminu wskazanego w tym zenvoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie

nasadzeri zastgpczych, lub przed uptywem tego olcresu, z przyczyn zaleinych od posiadacza

nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu

naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeri zastgpczych. Przepisy

art. 83c ust. 4 oraz art. B3d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio.3, 14/ przypadku niewykonania

nasadzen zastgpczych, o kt6rych mowa w ust. 2, zgodnie z zenuoleniem na usunigcie drzewa

lub krzewu, stosuje sig przepisy o postppowaniu egzekucylnym w administracji".

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z vtyj1tkrem zwiqzanym z zaistnieniem,

dwoch przeslanek, drzewo wskazane clo usunigcia obumarlo i nie rokuje szans na wznowienie

wegetacji przez co stanowi zagroaeniebezpieczenstwa ruchu drogowego. Wobec powy2szego

zez.woleniana usunigcie drzewa udzielono bez pobranra opNaty ztego tytulu, zgodnie z art. 86

ust. 1 pkt. 5 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyt; ,,art. 86 ust. l.
Nie nalicza sig oplat za usunigcie: pkt. 5) drzew lub lvzewdw, kt6re zagra2ajq bezpieczeristtvu

ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu Zeglugi; l0) drzew lub lcrzewdw, lct6re

obumarly lub nie rokujq szansy no przeZycie, z przyczyn niezalehnych od posiadacza

nieruchomolci".

JednoczeSnie, bior4c pod uwagg deklaracjg wykonania nasadzefr zamiennych oraz

przedloaony przez wnioskodawcg projekt planu nasadzen zamiennych, atakhe uwzglgdniaj4c
-fakt, 

i1usuwane drzewo posiadlo wartoS6 przyrodnicz4 i krajobrazowq orazmai4c na uwadze

potrzebg odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody, w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust.2
ustawy o ochronie przyrody, cyl.i ,,art. 83 c ust. 3. lilydanie zenuolenia na usunigcie drzewa

lub lcrzewu moze byt uzaleinione od olvellenia przez organ nasadzefi zastgpczych lub

przesadzenia tego drzewa lub lvzewu. Art. 83d ust. 2. W przypadku uzaleZnienia wydania

zenttolenia na usunigcie drzewa lub tlcrzewu od wykonania nasadzen zastgpczych, zenuolenie

to olcreila dodatkowo; l) miejsce nasadzeri; 2) liczbg drzew lub wielkoit powierzchni

lrrzew6w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokolci 100 cm lub minimalny wiek

krzew6w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub krzewdw; 5) termin wykonania nasadzey't,'

6) termin zlohenia informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na jego usunigcie zostalo

uzale1nione od spelnienia warunku, okreslonego 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 Stirony leLy,by zakupiony material nasadzeniowy byl jak

najlepszej jakoSci oraz zostal objgty pracami pielEgnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanie

wegetacji.

Pomimo braku zgody wlaScicieli nieruchomoSci na usunigcie I szt. drzewa

(wymienionego w pkt. 1 decyzji) rosn4cego na terenie pasa drogowego ul. Krolewskiej

w Lodzi, ze wzglgd:u na zagrozenie bezpieczeistwa ruchu drogowego, zezwolenia na

wycigcie przedmiotowego drzewa udzielono z oparciu o art. 10 $ 2 Kodeksu postqpowania

administracvjnego.

W dniu oglgdzin terenowych pzeprowadzonych pruez organ w obrgbie drzewa

wnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.

1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.,c ochronie przyrody) cyI.: "Organwlaiciwy do wydania

zezwolenia na usunigcie drzewa tub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin

w zalcresie wystgpowania w ich obrgbie gatunk1w chronionych".
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Bior4c powy2sze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

l.
Pouczenie:

W odniesieniu do drzewawymienionego w punkcie nr 1 sentencji decyzji, wobec kt6rego
ptzewidziano zast4pienie go nowym drzewem w punkcie 2 sentencj i zezwolenia,
a posadzone drzewo nie zachowa Zywotnorici 1lo 3 latach od dnia uplywu terminu
wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencji lub prired uplywem tego terminu, z przyczyn
zaleZnych od posiadacza nieruchomoSci, nalohony zostanie ponownie w clrodze decyzjt.
obowi4zek wykonania nasadzenia zastEpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia
zastgpczego zgodnie z zezwoleniem, bgd4 mialy :zastosowanie przepisy o postqpowaniu
egzekucyjnym w administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.
Usunigcie drzewa poza terminem okreslonym w punkcie 3 ppkt a sentencji decyzji
potraktowane zostanie jako delikt administracyjny, o ktorym mowa w art, 88 ust. 1 pkt 1

uoop, polegaj4cy na usunigciu drzewa bezwymaganego zezwolenia, stanowi4cy podsiawg
do wymierzema administracyjnej kary pienigzne.i w wysokoSci dwukrotnej oplaty za
usunigcie drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzewa w terminie okreslonym
wpkt 3 ppkt a sentencji decyzji.
Z,obowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Sprarv Spolecznych Urzgdu Miasta tr-odzi
o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umozliwienie stwierdzen ra, 2e strona
wypelnila warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzewa nie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialno5ci
karnej za nieprzestrzeganie zakazSw i ograniczeri wynikajqcych z p.".pi.o* og6lnych,
dotycz4cych ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnoSci tikuru niszczenia
gniazd i schronieri zwierz4t objgtych ochron4 prawn4 oru, Lrr-unitarnego traktowania
zwierzat dzikich.

a
J.

4.

5.

6. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawcr.-g9 Y N'odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spralv Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi,
dzialaj4cego z upowa2nienia Prezydenta Miasta tr odzi,w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Zalaczniki:
l. Mapy zprzyblilon4lokalizacj4 drzewa do usunigcia oraznasaclzeniem zamiennym.

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

2. ala

Do wiadomoSci:
1. Zarzyd Dr6g i Transportu

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

Podstawa: ustawa z dnia 16 Ii
Zwolniono z oplaty skarbowei.

U . z 2006 r. Nr 225
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