
PREZYDENT MIAST A LODZI

Znak: DS S-OSR-II.6 1 3 I . 751.20 1 8.KG N,6d2, dnia 09.08.2018 r.

ECYZJ A ZZI696I18
Dzialajqc na podstawie art. 10 $ 2 i arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. IJ. z 2017 r. poz.l257, z 20Ig r.
poz. r49, 650) w zwiqzku z art. 83 ust. 1, art. g3aust. 1, art. g3c ust. 1, 3 i 4, aft.g3d ust. 1i 2, art.86 ust. 1 pkt' 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekstjednolity w Dz' tJ. z 20Ik. poz. 742, I0,650) po rczpatrzeniu wniosku 2aruqdu Zieleni
Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10

orzekaz

l. Zezwoli(. Zarz4rJowi Zieleni Miejskiej z siedziba, przy ulicy Konstantynowskiej g/10 na
trsunigcie I sztuki drzewa wymienionego w tabeli m 1, znajd$1cego sig na terenie
nieruchomoSci przy ul. Podgrirnej 57 w tr odzi (dzialkaewidencyjn u'*1yltS w obrgbie
G-i5), bezpobrania oplaty ztego tytulu.

Usytuowanie drzewa objgtego zezwoleniem okreslone zostalo w zalqczniku nr 1 do
decy zj r, stano wi 4cym rys unek z nanie si on 4 Iokahzacj 4 dr zew a do usuni gcia.

2. IJzaleLni( wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 od
zastqpienia go now4 sadzonk4 drzewaw ilosci 1 sztuki jakponiZej wiabeli.

Tabela 2.Wn

L.p. Gatnnek Parametry nasadzref (otrrvrfd pnia
w cm, na rvysokoSci 100 cm)

1
D4b szypulkolrry
'Fastigate Koster' powylej'12 cm

Nowe nasadzenie nale|y nutner IlgT w obrgbie
G-77, zgodnie z zalEcznrkiem d ym prawidlowy rozw6j
nowej sadzonki. Planowane miejs z rstniej4c4i piu.ro*urr[
i nfrastruktur 4 te chni a zn4.
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atrela nr l. Wykaz drzewa do us

L,p. Gatunek Obwrid pnia na
rvysoko5ei 130cm L'wagi

I
Topola

euroamerykariska 92 cm
Drzewo zamierai nie rokuje szans na
wznowienie wegetacji. Nie posiada

koronv.



3. Ustalid nastEpuj4ce, kofrcowe i nieprzekraczalne terminy realtzacjrzezwolenia'.
a) termin usunigcia drzewawymienionego w punkcie 1 -do 31 sierpnia 2019r.;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastgpczego (posadzenia nowego drzewa), o kt6rym

mowa w punkcie 2 sentencji -31pat'dziernika 2019r.,
Zmrana terminu usuniEcia drzewamohe nast4pi6 jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezwoleniu zmtentajqcym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmranQ ptzed

uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4.Zobowiqza( wnioskodawc1 Zarzqd Zieleni Miejskiej z .siedzib1 przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi o wykonaniu nasadzenia

zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania.
Do powiadomienia nale?y dol4czyc mapg zlokalizacj4 posadzonego zamiennego drzewa.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych

UML wplyn4l wniosek Zarz4duZieleni Miejskiej z siedzib4 przy ulicy Konstantynowskiej

8/10 w sprawie wyclania zezwoleniana usunigcie 1 sztuki drzewa mieszczqcego sig na terenie

nieruchomoSci przy ul. Podg6rnej 57 w tr,odzi (dziaLka ewidencyjna nr |32ll5 w obrqbie

G-15). W uzasadnieniu wniosku podano, 12 ww. drzewo jest suche i nie posiada korony.
Do wniosku Strona dol4czyla rysunek z lokahzacjq drzewa do usunigcia oraz nasadzenia

zamiennego.

Podstawg materialnoprawnQ rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy

zawartew rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust, 1 uoop. zawartaiestzasada,

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

zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgod4 wlaSciciela

nieruchomoSci, wlaSciciela urz4dzeh, o kt6rych mowa w aft. 49 $ 1 ustawy z dma 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. rJ. z 2018r. poz. 1025) - iQzeli drzewo, b4d2

krzew zagraaajq tym urzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.1 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 terenu nieruchomo5ci wpisanej do rejestru zabylk6w - wojew6dzkr
konserwator zabytk6w.

W arlykule 83b ust. I uoop. zawarlo obligatoryjne elementy wniosku o wydanie

zezwolenia na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawierac'. imig, nazwisko, adres,

lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieluchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzen, o kt6rych mowa

w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodE wla6ciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana,
nazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cm,

a w przypadku gdy na tej wysoko6ci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego z tych
pni, b) nie posiada wyru2nie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej
korony drzewa. WielkoS6 powierzchni, zkt6rej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyczynQ,

termin zamieruonego usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika
z celu zwiqzanego 'z prowadzemem dziaLalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonany
przez projektanta posiadaj4cego odpor,r'iednie uprawnienia bqdowlane projekt
zagospodarowania dziaLki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on

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

usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obieklow budowlanych

istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzeri zastgpczych,
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usuwane drzewa lub krzev,ry lub projekt
y w formie rysunku, mapy b4dz projektu
o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo
nk6w realizacji przedsigwziqcia w zakresie
enie w stosunku do gatunk6w chronionych na
art. 5l ust. 1 pkt. I-4 i I0 orazw art. 52 ust. 1

ciu o ww. przepisy nie stwierdzono
go w mySl art. 50 g 1 ustawy Kpa
czynnoSei urzgdowych. W trakcie

czny, okreSlono cechy usuwanego drzewa _

wa, funkcjg jak4 petni w ekosystemie, wartoSi
terenie stwierdzono 2e drzewo wnioskowane

odzie pnia92 cm. Drzewo zamjera i nie rokuje
enie wegetacji. Ponadto drzewo to posiada silnie zredukowan4 korong.

usunigcia drzewo nie posiada wartosci kulturowych, przyrodniczycir
Na t4 okolicznoSl sporz1dzono protok6t oglgdzin.

oceniaj 4c zasadnosd przedlo2onego wniosku, udzielon o zezw oleniana drzewa gatunku topola euroamerykaf,ska, wyszczeg6lnionego
w p yzji.

nosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
dania zezwolenia na usunigcie drzew lub

zal<lada wyj4tki i tak nie nalicza sie oplat za

1) 
-,drt"y - .lu4 krzewdw, na kt1rych usunigcie nie jest wymagane zezwolenie,.

3) drzew lub krzbw6w, ie1eli usunigcie iest zwictzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcych
tru zabytk6w, 4) drzew lub lrrzew|w, kt6re
w istniejqcych obiektach budowlanych lub
art. 49 $ I Kodeksu cywilnego,. 5) drzew lub
ruchu drogowego lub kolejowego qlbo

w nuiqzku z przebudowq drdg publicznych lub
pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie
li, wierzb, kasztanowca nvyczajnego, klonu
cjowej oraz platanu klonolistnego, b) g0 cm _

c elu przyvrdcenia grunt|w nieuzytkow anych
ego z przeznaczeniem terenu, okreilonym
trzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
w6w rosnqcych w skupiskach, polcrywajqcych
cenia grunt6w nieuzytkowych do uzytkowania
em terenu, olcreilonym w miejscowym planie
o warunkqch zabudowy i zagospodarowania
egami pielggnacyjnymi drzew lub lcrzewfw na
obumarly lub nie rokujq szansy na przeiycie,
moici; 1l) topoli o obwodzie pnia mierzonym

na wysoKoscl lJy cm wynoszqcym powy2ej 100 cm, nienalezqcych do gatunk6w rodzimych,
l:t^:li.zostanq Tltqpione w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gamnt6w;
,?).0:t:, lub kfu,ew6w, ie2eli usunigcie wynika z potrzeb ochrony rollin, zwiirzqt i grzyb1w
objgQch ochronQ, gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych,. t 3) drzew lub krzew6w
z grobli sta.w6w,Iybwc.\ 

.14) 
drzew-lub-lcrzew6w, jezeli usunigcie jest nviqzane z regulacjq

i utrzymaniem kQryt ciekdw naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzeri wodnvlch
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sluzqcych ksztaltowaniu zasobdw wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie

niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzeri; 15) drzew lub krzew6w usuwanych

z terenu poligon6w lub placdw twiczeri, sluzqcych obronnoici panstwa. 2. W przypadkach,

o kt6rych mowa w ust. I, jezeli wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu zostalo

uzaleZnione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeri zastgpczych,

a przesadzone albo posadzone drzewo lub lcrzew nie zachowaly 2ywotnoici po 3 latach od

dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie

nasadzeri zastgpczych, lub przed up$nvem tego olrresu, z przyczyn zaleZnych od posiadacza

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

naHada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzefi zastgpczych. Przepisy

art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio.3. W przypadku niewykonania

nasadzeri zastgpczych, o ktdrych mowa w ust. 2, zgodnie z zenvoleniem na usunigcie drzewa

lub lcrzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu egzekucyinym w administracii"

W przedmiotowej sprawie, drzewo wskazane do usunigciazamrera i nie rokuje szans na

dalszy prawidlowy rozw6j. Wobec powyZszego zezwolenia na usunigcie drzewa udzielono

bez pobrania oplaty ztego tytulu, zgodnie z art.86 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnra 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody cyt.: ,,art. 86 ust. l. Nie nalicza sig oplat za usunigcie: pkt.; 10)

drzew lub krzew6w, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na prze1ycie, z przyczyn

nie zal e zny ch o d p o s iadacza nieruchomo S ci " .

Jednoczesnie, bior4c pod uwagg deklaracjg wykonania nasadzen zamrennych oraz

przedLoZony przez wnioskodawcg projekt planu nasadzef zamiennych, atakhe uwzglgdniaj4c
fakt,izusuwane drzewo posiadlo wartoS6 przyrodniczqrkrajobrazowqorazmaj1c na uwadze

potrzebg odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody, w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2
ustawy o ochronie przyrody, cyL.: ,,art. 83 c ust. 3. l(ydanie zezwolenia na usunigcie drzewa

lub lcrzewu moze byt uzaleinione od olcreilenia przez organ nasadzeli zastgpczych lub

przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu. Art. B3d ust. 2. W przypadku uzaleZnienia wydania

zezwolenia na usunigcie drzewa lub lcrzetuu crl wykonania nasadzeri zastgpczych, zezwolenie

to okreila dodatkowo: 1) miejsce nasadzeri; 2) liczbg drzew lub wielkoit powierzchni
lrrzew|w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub minimalny wiek
lcrzewdv,; 4) gatunek lub odmiang drzew lub lcrzew6w; 5) termin wykonania nasadzeft,'

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

uzaleanrone 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 Strony le?y,by zakupiony material. nasadzeniowy byt jak
najlepszej jako5ci oraz zostal objgty pracami pielggnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanie

wegetacji.

Pomimo braku zgody wlaScicieli nieruchomoSci La usunigcie 1 szt. drzewa
(wymienionego w pkt. 1 decy/i) rosnqcego na terenie pasa drogowego ul. Podg6rnej 57

w N,odzi, zezwolema na wycigcie przedmiotowego drzewa udzielono z oparciu o art. 10 $ 2

Kodeksu postgpowania administracyj ne go.

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
zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin

w zakresie wystgpowania w ich obrgbie gatunk6w chronionych".

Bior4c powyZsze pod uwagg orzeczonojakw sentencji.
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2.

Pouczenie:

1.

3. Niniejsza degyzia wygasa w przypadku nieusunigcia drzewa w terminie okreSlonym
w pkt. 3 ppkt a sentencji decyzji.

4. Z,obowiEzanifl tlt9"I w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
;;;y;; u;'iai' na'^,I" t.i)to dokonanirl nowego nasadzenia ma na celu umozliwienie stwierdzenita, Ze strona

wypelnila walunek okreslony w punkcie 2 sentencji decyzji.
5. Uzyskanie z|,zwolenia na usunigcie drzewa nie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialnoSci

karnej za ni
dotycz4cych

ganre zakaz6w i ograniczen wynikai4cych z przepisow og6lnych,
y przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnosci zakazu niszczenia

gniazd i sc eh zwrcrzqt obigtych ochron4 prawnQ oraz humanitarnego traktowania
zwieruyt dzi

6. Od niniejsze]j decyzji3yvslyslje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolaw w N'odzi, wniesione za posrednictwem Dyrektora wydzLlu ochronyI vLut uuJ
Srodowisku tRomi"t*a w I)epartamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi,
dzialaj4cego z upowa2nienia Prezydenta Miasta tr-odzi,w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

lokalizacj 4 dr zew a do usuni g c ia or az nasadzeni ern zam i enn y m.

Otrzymuie:
l. Zarz7dZieleni

94- 303 N,od2, tl
2. ala

iejskiej w Lodzi
Konstantynowska 8/10

I 6 listopada 2006 r. o oplacie skarbowei (Dz.u. z 2006 r. Nr 225, poz. 163 5).
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unkcie nr I sentencji decyzji, wobec kt6rego
wem w punkcie 2 sentencji zezwolenia,
o6ci po 3 latach od dnia uplywu terminu

przed uplywem tego terminu, z przyczyn
ony zostanie ponownie w drodze decyzji

go. W przypadku niewykonania nasadzenia
iaLy zastosowanie przepisy o postgpowaniu
86ust.2i3uoop.

onym w purrkcie 3 ppkt a sentencji decyzji
potraktowanri zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. gg ust. 1 pkt 1
uoop, polegaj4cy na usunigciu drzewa bez wymaganego zezwolenia. stanowi4cy podslawg

ia administracyjnej kary pieni ghnej w wysokosci dwukrotnej- oplaty zi
usunlgcle

Podstawa: ustawa z


