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DECYZJ A ZZI692I18

Dzialai4c na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
adrninistracyjnego (tekst jednolity Dz.IJ. 2017 poz. 1257) w zwiEzku z afi. 83 ust. 1, ar1. 83a
ust. 1, 2a, 4,6 art. 83c ust. 1, 3 i 4, art.83d ust. I 12, art.86 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy z dnia16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz.IJ.22018 r. poz.142,10,650) po
r ozpatrzenru wnio sku Zarzydu Zieleni Miej skiej przy ulicy Konstantynor,vskiej 8/ 1 0

orzekai

l. Zezwoli(. Zarz4clowi Zieleni Miejskiej z siedzibq przy ulicy Konstantynowskiej 8/10 na
usunigcie I sztuki drzewa wymienionego w tabeli m l, znajduj4ceglo sig na terenie pasa
drogowego ul. Pabianickiej naprzeciwko nr 260 w tr odzi (dzialka ewidencyjna
m 2 w obrgbie G-38), bez pobrania oplaty ztego tytulu.

Usytuowanie drzewa objgtego zezwoleniem okreslone zostalo w zalqczniku nr 1 do
decyzjr, stanowi4cym rysunek z naniesionqlokalizacjq drzewa do usunigcia.

2. IJzaleLni( wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 od
zast4pienia go now4 sadzonk4 drzewa w ilosci 1 sztuki jak ponizej w tabeli.

Tabela nr 2. Wvkaz nasadzenin nasaozenta zas

L.p. Gatunek Parametry nasadzer[ (obwt6d pnia
w erR, na wysotlo$ci 100 cm)

Drzewo li5ciaste powy2ej 12 cm

Nowe nasadzenie naleZy wykonai na dzialce ewidencyjnej o numerze 2 w obrqbie
G-38 lub na terenach bgd4cych w zasobach Miasta pozostaj4cych w administrowaniu Zarz4du
Zielent Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j nowej rsadzonki. Planowane
mie.jsce nasadzenia nie moze kolidowai z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.
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abela nr Raz drzewa do usuniecia

L.p. Gatunek Obw6d pnia na
wysokoSci 130cm

I-wagi

1
Btzoza

brodawkowata

\74 cm
(we wniosku

182 cm)

Drzewo obumarlo i nie rokuje szans
na wznowienie wegetacji. Na pniu

obecne owocniki grzybow.
W obecnym stanie drzewo stanowi
zagr o Zent e b ezpte c zenstwa ruchu

droplowego.



3. Ustalid nastEpuj4ce, koflcowe i nieprzekraczalne terminy reahzacjrzezwolenra:
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 patdziernika20l9r.,
Zmrana terminu usunigcia drzewa moze nast4pi6 jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezwoleniu zmie:niaj1cym, pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem o zmranQ przed
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zobowi4za( 'wnioskodawcg Zarzqd Zieleni Miejskiej z , siedzlbE przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi o wykonaniu nasadzenia
zastEpczego, o 1,16rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania.
Do powiadomienia nale2y dotqczyI mapg zlokahzailq posadzonego zamiennego drzewa
oraz jego nazwg gatunkow4.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wplyn4l wniosek Zaruqdu Zieleni Miejskiej z siedzibq ptzy ulicy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwoleniana usunigcie 1 sztuki drzewamieszczqcego sig na terenie
pasa drogowego ul, Pabianickiej naprzeciwko nr 260 w tr odzi (dzialka ewidencyjna m 2

w obrgbie G-38). Vy' uzasadnieniu wniosku podano, rL vrw. drzewo jest suche. Do wniosku
S tro na dol1czyLa rysrunek z lokalizacj q dr zew a do u suni gc i a.

Podstawg materialnoprcwnq rozpatrzenra przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawarLe w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jest zasada,
2e usunigcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moze nast4pii po uzyskaniu
zezwolenra wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodE wlaSciciela
nieruchomoSci, wtariciciela urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1025) - jezeli drzewo, bqd2
krzew zagraLaj4 ty:m urz4dzeniom. W my51 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 administracyjnej, aw przypadku gdy zezwolenie dotyczy
drzewa lub krzewu z tercnt nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki
konserwator zabytkr5w.

Zgodnte 2ufi.83a ust. 2 i 4 uoop. cyt: ,,2 Zezwolenie na usunigcie drzewa w pasie
drogowym drogi publicznej, z wylqczeniem obcych gatunk1w topoli, wydaje sig po
uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony irodowiska; 4 organ wtasciwy do wydania
zenuolenia nienulocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy,
w tym dokumentacjg fotograficznq drzewa lub lcrzewu".

W artykule 83b ust. I uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenta na usunigoie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawierac: imig, nazwisko, adres,
lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wtrasnoSci urzqdzen, o ktorych mowa
w afi. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wla3ciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana,
nazwQ 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. WielkoSd powierzchni, zkt6rej zostanie usuniEty krzew, miejsce, przyczynQ,
termin zamierzone,go usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika
z celu zwiqzanego z. prowadzeniem dzialalno6ci gospodarczej . Rysunek, mapQ albo wykonany
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przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
zagospodarowania dziaLki lub terenu w przypadku realizacji inwesty<j i, dla kt6rej j.ri o1wymaganyz - Prawobudowlane-okreslaj4ce
usytuowanie chomoSci i obiekt6w budowlanych
istniej4cych I projekt planu raasadzef zastEpczych,stanowi?cych suwane drt"wu lub krzewy tuU' prolet<i
ptzesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, rmapy b4dz piojektu
zagospodatowania nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych u*uruoko*aniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacji przedsigwzigcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku d-o gaturrk6w chronionych na
czynnoSci podlegaj4ce zakaqom okre6lonym w art. 51 ust. 1 pkt. t-41 to orazw art. 52 ust. 1
pkt. 1 ,3,7,8,I2,I3,15 jezeli zostaLo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlohonqdokumentacj4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w for onym wniosku, wobec itego w mysi art. sd $ 1 ustawy Kpa
Wznaczon ie celem przeprowadzenia czynnoSci ur:zgdowych. W trakcietrwaj4cych ustalono stan fal czny, okreSlono cechy usuwanego drzewa -
jego wartoSd przyrodnrczL, w tym rczmiar drzewa, funkcjg jak4 pelni w ekosystemie, wartogi
kulturow4, walory k:rajobrazowe i iokalizacjg. W terenie itwierdzon o ze drzewo wnioskowane
do usunigcia to btzoza brodawkowata o obwodzie pnia I74 cm, nie jak podano we wniosku
182cm. Drzewo obumarlo i nie rokuje szans na wznowienie wegetacji. ponadto na pniu
obecne sQ owocniki grzybow. W obecnym stanie drzewo stanoinri zagrokenie dla
bezpreczenstwa ruchu drogowego. Wnioskowane do usuniEcia drzewo nie posiada warto5ci
kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych. Na t4 okolicznoS O sporiqdzono protok6l
oglqdzin.

Rozpoznajqc sprawg i oceniaj4c zasadnoS6 przedLo2onego wniosku, udzielono zezwoleniana usunigcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, Wszczegolnionego
wpunkcie 1 sentencji decyzj|

Zasad4 jest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobrera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia'na usunigcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek tresi arl. 86 ust. 1 uoop zaldada wyjatki i tak nie nalicza sig opLat za
usuniqcie :

1) ,,drzew lub krzew6w, na kt1rych usunigcie nie jest wynnagane zezwolenie,.
3) drzew lub krzewdw, jezeli usunigcie jest nuiqzane z odnowq i pietggnacjq drzew rosnqcych
na terenie nieruchomoici wpisanei do rejestru zabytk6w; 4) drzew iub krzew6w, kt6re
zagrazajq bezpieczeristwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub
funkcjonowaniu urzqdzeri, o kt1rych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego,. 5) drzew lub
krzew1w, ktdre zagraiajq bezpieczeristwu ruchu drogowego tub iolejowego albo
bezpieczeristwu zeglugi; 6) drzew lub lczew|w w z,viqzku z przebidowq dr6g pubticznych lublinii kolejowych; D drzet4t, kt6rych obw6d pnia mierzony na wytakisii 130 cm nie
przekracza. a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowia anyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu ktonolistrrgo, i1 g0 cm -u' przypadku pozostalych gatunkfw drzew w celu przynur1cenia gruntdw niiu7ytkowanych
do uiytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreitoiym

nego lub decyzji o warunkach zabudowy
r osnqcych w skupiskach, polcryw aj qcych

cenia gruntdw nieuzytkowych do uzytkowania
innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenLt, okreSlonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
lerenu| 9) drzew lub krzew6w w zwiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzeilui krzew1w na
terenach zieleni; 10) drzew lub krzew6w, kt6re obumarly tub nie rokujq szansy naprzezycie,
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z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomoici; 11) topoli o obwodzie pnia mierzonym

na wysokoici 130 cm wynoszqqtm powyiej 100 cm, nienalehqcych do gatunkdw rodzimych,
jezeli zostanq zastqpione w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk1w,'

12) drzew lub krzew6w, jezeli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roSlin, zwierzqt i grzybdw

objgtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych;13) drzew lub krzew1w

z grobli staw6w rybnych; 14) drzew lub lvzew6w, je2eli usunigcie jest rwiqzane z regulacjq
i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych, wykonlnvaniem i utrzymaniem urzqdzeri wodnych

sluZqcych ksztaltowaniu zasobdw wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowei w zakresie

niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzeit;15) drzew lub lcrzewdw usuwanych

z terenu poligonfw lub placdw twiczen, sluzqcych obronnofci panstwa. 2. W przypadkach,

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

uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu albo wykonania nasadzeri zastgpczych,

a przesadzone albo posadzone drzewo lub lcrzew nie zachowaly Zywotnoici po 3 latach od
dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie

nasadzeit zastgpczych, lub przed upfinvem tego olvesu, z przyczyn zaleznych od posiadacza

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

nalclada 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

nasadzefi zastgpczych, o ktdrych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunigcie drzewa

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

W przedmiotovrej sprawie mamy do czynienia z wyj4tkiem zwiqzanym z zaistnieniem,

dw6ch przeslanek, drzewo wskazane do usunigcia obumarlo i nie rokuje szans na wznowienie
wegetacji i stanowi zagroLenie bezpieczehstwa ruchu drogowego. Wobec powyZszego

zezwoleniana usunigcie drzewaudzielono bez pobrania opLaty ztego tytulu, zgodnie z att. 86

ust. 1 pkt. 5 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyI.i,,art. 86 ust. L

Nie nalicza sig oplat za usunigcie: pkt. 5) drzew lub krzewdw, ktdre zagrazajq bezpiecze{tstu'u

ruchu drogowego Lwb kolejowego albo bezpieczerislwu Leglugi; 10) drzew lub krzewow, kt6re

obumarly lub nie rokujq szansy na przeiycie, z przyczyn niezaleinych od posiadacza

nieruchomoici".

Jednoczesnie, bior4c pod uwagg fakt, iZ usuwane drzewo posiadalo wartoSi przyrodnrczq

i l<rajobrazowE oraz majqc na uwadze potrzebg odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody,

w mySl arl. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.: ,,art. 83 c ust. 3.

Wydanie zenuolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu moze byt uzaleinione od okreilenia
przez organ nasadzeri zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub lrrzewu. Art. 83d ust. 2.

W przypadku uzaleinienia wydania zenvolenia na usunigcie drzewa lub krzewu od wykonania
nasadzeri zastgpczych, zezwolenie to olveila dodatkowo: 1) miejsce nasadzen; 2) liczbg drzew
lub wielkoft powierzchni krzew6w; 3) minimalny obwdd pnia drzewa na wysokoici 100 crtt

lub minimalny wiek lcrzew6w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub krzewdw; 5) termin
wykonania nasadzefi; 6) termin zlo1enia informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na
jego usunigcie zostalo uzale2ntone od spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkcie 2
sentencji decyzjr, r,v terminie okreslonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu
zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony IeZy, by zakupiony
material nasadzeniovry byl jak najlepszej jakoSci onz zostal objgty pracami pielggnacyjnymi
gwarantuj 4cymi utrzymanie wegetacj i.

Zgodnie z 1te{ciq art. 83a ust.2a i 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej
decyzji uznano za azgodniorry przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzl
w zwi1zku z niewyraaeniem stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania
proj ektu niniej szego zezwolenia.
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W dniu oglgdzin terenowych ptzeprowadzonych przez organ w obrgbie drzewa
wnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (ar1. g3c
ttst' i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wtaiciwy do
wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu przed jego wydaniem iokonuje oglgdzin
w zakresie wystgpowania w ich obrgbie gatunk|w chronionych".

Bior4c powyZsze pod uwagg orzeczonojakw sentencji.

l.

5.

3.

2

4

6.

Pouczenie:

W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr 1 sentencji decyzji, wobec kt6rego przewidziano
zast4pienie go nowym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenia, a posadzone drze,io nie zachowa
zywotnosci po 3 latach od dnia uplywu term o w punkcie 3 ppkt. b sentencji lub przed
uplywem tego terminu ' z przyazyn zaleznych nieruihomos ci, iaLozony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasad zastgpczego. W przypadku niewykonani a nasadzenia
zastQpczego zgodnie z zezwoleniem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym
w administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.
Usunigcie drzewa poza terminem okreslonym w punkcie 3 ppkt a sentencji decyzji potraktowane zostanr'e
jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. I pkt I uoop, poGgaj4iy nu usutrlg ciu drzewabez
wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawg do wymierzenia administracyjnej kary pienig2nej
w wysokoSci dwukrotnej oplaly zausunigcie drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzewa w terminie okreslonym w pkt 3 ppkt a sentencji
decyzji.
ZobowiEzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w Depaftamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr-odzi o dokonaniu nowego nasadzeniama
na celu umo2liwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila warunek okreSlony w punkcie 2 seniencji decyzji.
Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzewa nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci kiriej za1r sh z przepis6w og6lnych, dotycz4cych ochrony przyrodyi nia grtiazd i schronieri zwierzqt objgtych ochronE prawng
o

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium odwolawczegow Lodzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi, dziataj4cego z upowa2nienia prezydenta
Miasta N-odzi, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zalaczniki:
1 . Mapa z przyblilon1lokalizacjq drzewa do usunigcia.

gsroqe.
C!) Zarz+d Zieleni Miejskiej w Lodzi

94- 303 N,6d2, ul. Konstantynowska 8/ I 0
2. ala

Do wiadomoSci:
1. ZarzEd Dr6g i Transporlu

90-447 L6d2,ul. Piotrkowska 173

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