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DECYZJA ZZI679I18
Dzialaj4c na podstawie art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodekr; postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. IJ. z 2017 r. poz.l257, z 20lg r. 1toz. l4g, 650)
wzwrqzkuzaft.S3 ust. 1,a.rt,83aust. 1,art.83cust. 1,3i4,art.S.ldust. Ii2,art.86ust. I
pkt. 4 ustawy z dnia. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (l.ekst jednolity w Dz. U.
z 2018r' poz. 742, 10" 650) po rozpatrzeniu wniosku Zarzqdu Zieleni Miejskiej przy ulicy
Konstantynowskiej l3/1 0

orzekaa

l. Zerwoli( Zarz4dlovvi Zieleni Miejskiej z siedzib4 przy ulicy Konstantynowskiej 8/10 na
usuniEcie I sztuki drzewa wymienionego w tabeli m l, znajduj4cego sig na terenie pasa
drogowego (droga wewngtrzna) ul. Flatta obok posesji nr l2A w ,Lodzi (dzialka
ewidencyjnanr'tt2l4 w obrgbie G-10), bez pobrania oplaty ztego tltulu.

Tabela 1. Wykaz d

Usytuowanie dr:zewa olljgtego zezwoleniem okrerilone zostalo w za[qcizniku nr 1 do
decyzji, stanowi4cym rysunek z naniesion4lokalizacj 4 drzewado usunigcia.

2, UzaleLni(, wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 od
zast4pienia go nclv/i+ sadzonk4 drzewaw ilo6ci 1 sztuki jak ponizej w tabeli.

T belaa nr |raz nat;adzenia zas

L.p. Gatunek Parametry nasadzerfl (obwrfd pnia
w cm, na wysokoSci 100 cm)

I Sosna czarna powyzej 8 cm

Nowe nasadzenie rnle|y wykonad na dzialce ewidencyjnej o numerze 44314
w obrgbie G-44, zgodnie z zalEcznikiem do decyzji, w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy
rozw6j nowej sadzonki. Planowane miejsce nasadzenia nie moze kolidowai , irtnl"i4.a
i planowan4 infrastruktr-rr4 techniczn4.
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nr r:zewa do usun

L.p. Gaturnek
Obwr6,d pnia na

wysokoSci 130cm Uwagi

I Jesion pensylwariski 146 cm

Drzewo pochylone w stronq
nieruchonrLo Sci. Po sia da znaczny

posusz w koronie (ok.50%).
W obecnym s;tanie stanowi zagro2enie

bezpieczenstwa lud:zi i mienia.



3. Ustalid nastgpuj4ce, kot'rcowe i nieprzekraczalne terminy realizlacji z:,ezwolenia:
a) termin usunigcia drzewa wymienionego w punkcie I - do 31 sierprria 2019r.;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastgpczego (posadzenia nowego drzewa), o kt6rym

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 paldziernika20l9r.,
Zmrana terminu usunLigcia drzewa moze nast4pi6 jedynie na wniosek strony w decyzji -
zezwoleniu zmieniaj4cym, pod warunkiem wyst4pienia z 'wnios;kiern o zmianE przed
uplywem terminu wyrnienionego w punkcie 3a.

4. Zobowi4za(, wnioskodawcg Zarzqd Zieleni Miejskiej z . siodzib4 przy ulicy
Konstantymowskiej U/l0 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi o wykonaniu nasadzenia
zastEpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania.
Do powiaclomienia nale?y dotqczyt mapg zlokahzacj4 posad:zoneg;o :ramiennego drzewa.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie: Spraw Spolecznych
UML wplyn4ll wniosek Zarz4du Zieleni Miejskiej z siedzlbq pr:zy ulicy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie I sztuki drzewa mieszoz;4cego sig na terenie
pasa drogowego ul. Flatta obok posesji ff l2A w tr odzi (dz:iaNka ewidencyjna
rr 7214 w obrgbie G-10). W uzasadnieniu wniosku podano, iz vrw. drzewo jest zamieraj4ce,
posiada Srednie ubytki kory i znaczny posusz w koronie orazr jest mocno pochylone. Do
wniosku Strona dolEcz"yla rysunek z lokalizacj4 drzewa do usunigo:ia oraz nasadzenia
zamiennego.

Podstawg materialnoprawn4 rozpatrzenia przedmiotowej sprilwy stanowi4 przepisy
zawarte w rczdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust, I uoop. zawafta jest zasada,
ze usunigcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci rrLoze nas1.4pi6 po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci z,a zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzen, o ktorych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnta 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1025) - .jeleIi drzewo,bqdL
krzew zagraZaj4 tym urz4dzeniom. W mySl art. 83a ust.l uo<lp. zezwolenie na usuniecie
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji 'w6jt, burmistrz albo
prezydent miasta w fonnie decyzjr administracyjnej, aw przypadku gdy zezwolenie dotyczy
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejesrtru zabytk6w - wojew6dzki
konserwator zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy rvniosku o wydanie
zezwolenia na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zaurieral: imig, nazwisko, adres,
lub siedzibE wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasno(rci urzr,4dlzleh, o ktorych mowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana,
nazwg gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierizony na wysokoSci 130 cm,
a w przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obrru6d kaZdego z tych
pni, b) nie posiada wyraLme wydzielonego pnia - podanie obwodu ltezpoSrednio ponizej
korony drzewa. Wielkorid powierzchni, z kt6rej zostanie usunigty krz,3rtrr, miejsce, przyczyng,
termin zamrerzonego usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie cz',y usunigcie wynika
z celu zwi4zanego z prowadzeniem dzialalno6ci gospodarczej. R.gsunek, nrapg albo wykonany
przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnlenia budowlane projekt
zagospodarowania dzialki lub terenu w przypadku realizacji irnwesl.ycji, dla kt6rej jest on
wymagany zgodnie z ustaw4 z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budovrlane - okreSlaj4ce
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usytuowanie drzewa w o<lniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych
istniej4cych lub pro.iek.towanych na tej nieruchomodci. Projekt planu nasadzef zastEpczych,
stanowi4cych kompensacjg przytodnicz4 za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt
przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy b4dz projektu
zagospodarowania nieruchromoSci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacji przedsigwzigcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na
czynnoScipodlegaj4cezakazzomokreslonymwart.5l ust. 1pkt. 1-4 i 10 orazw art.52 ust, I
pkt. 1, 3, 7, 8,12,13,1 5 jeheli z;o stalo wydane,

Po zapoznaniiu sig ze zlolonE dokumentacjq w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przecllolonym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
rxJznaczono oglgdziiny w terrenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzgdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanego drzewa -
jego wartoSi przyro<lnicz4, w tym rozmiar drzewa, funkcjg jak4 pelni w ekosystemie, wartoSd
kulturow4, walory krraj,of1376we i lokalizacjg. W terenie stwierdzono Ze drzewo wnioskowane
do usunigcia to jesion pensylwariski o obwodzie pnia 143cm. Drzewo jest pochylone w strong
nieruchomoSci. W koronie obecny znaczny posusz - ok. 50 %. W obecnym stanie drzewo
to stanowi zagrolenie,Cla bezpieczeflstwa ludzi i mienia. Wnioskowane do usunigcia drzewo
posiada niewielk4 waLrtoSd kulturow4, przyrodniczq i l<rajobrazow4. Na 1.4 okolicznosi
sp oru4dzono protok6l o glEd;zin.

Rozpoznaj4c sprawg i oceniaj4c zasadnoSc przedlo?onego wniosku, udzielono zezwolenia
na usunigcie I sztuki drzewa gatunku jesion pensylwat'rski, Wsz,czegolnionego
w punkcie 1 sentencji c\ecyzji.

Zasadatjest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera or€lan wlariciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek treS6 art. 86 ust. 1 uoop zaklada wyjatki i tak nie nalicza sig oplat za
usunigcie :

I) ,drzew lub krzewdw, na kt1rych usunigcie nie jest wymagane zenuolenie,.
3) drzew lub lcrzew6w,.ie1eli usunigcie jest nuiqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcych
na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytkdw; 4) drzew lub krzew6w, kt6re
zagra2ajq bezpieczemstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub
funkcionowaniu urzqdzrefi, o, kt1rych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego; 5) drzew lub
lcrzewfw, kt6re zagrazajcy bezpieczenstwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczeristwu 2eglugi; 6) alrzew luh lvzewdw w zwiqzku z przebudowq drdg publicznych lub
linii koleiowych; 7) 'drzew, kt1rych obwdd pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie
przelcracza: a) 120 ctn - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nvyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm -
w przypadku pozostul,ych gcttunkdw drzew - w celu przywr6cenia gruntdw nieu|ytkowanych
do u2ytkowania inneiqo niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terent,t, olcreilonym
w mieiscowym planie ztagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania te,renu; 8) lcrzetuu lub lwzewdw rosnqcych w skupiskach, polcrywajqcych
grunt o powierzchni do 50m2, w celu przyurdcenia grunt6w nieu2ytkowych do u|ytkowania
innego ni2 rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzemnego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenLt; 9) drzew lub lszew|w w zwiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub lcrzew6w na
terenach zieleni; 10) dt'zew lub krzew6w, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na przezycie,
z przyczyn niezaleZnych od posiadacza nieruchomoici; t t) topoti o obwodzie pnia mierzonym
na wysokoici 130 cm wynoszqcym powyzej 100 cm, nienale2qcych do gatunk|w rodzimych,
iezeli zostanq zastqpione w najbli1s'zym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatuni1w,.
12) drzew lub lcrzew6w', je2e'li usunigcie wynika z potrzeb ochrony roilin, nuierzqt i grzyb1w
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objgtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; J'3) drzew lub lcrzewdw
z grobli stawdw rybnych; l4) drzew lub lcrzew6w, jeieli usunigt:ie jest zwiqzane z regulacjq
i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych, wykonywaniern i utrzymaniern urzqdzeri wodnych
stuiqcych ksztaltowaniu zasobfw wodnych oraz ochronie przeciwpttwodziowej w zalrresie
niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzeri; 15) drzew lub lcrzewdw usuwanych
z terenu poligon6w lub plac6w twiczeri, sluhqcych obronnoSci paristwa.2. W przypadkach,
o kt1rych mowa w ust. 1, je1eli wydanie zenvolenia na usunigcie drz,ewa lub krzewu zostalo
uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu albo wykonania nasadzeri zastgpczych,
a przesadzone: albo posadzone drzewo lub llzew nie zachowaly Zywotnoici po 3 latach od
dnia uplywu terminu wskazanego w tym zenvoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
nasadzefi zastgpczych, lub przed uplywem tego olvesu, z przyc2yn zctleinych od posiadacza
nieruchomoici, organ wlafciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu
naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeii zastgpczych. Przepisy
art. 83c usf. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio.3. W p,rzypadku niewykonania
nasadzeit zastgpczych, o ktdrych mowa w ust. 2, zgodniet z zezwolenie'm na usunigcie drzewa
lub krzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w odministracji".

W przedrniotowej sprawie drzewo wskazane do usunigcia jost w zlym stanie
fitosanitarnyrni stanowr zagro2enie bezpieczet'rstwa ludzi i nnienia. Wobec powyzszego
zezwolenra na usunigcie drzewa udzielono bez pobrania opNaty ztego tfulu, zgodnie z art. 86
ust. 1 pkt.4 ustawy zdnta 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody c:yt":,,art.86 ust. l. Nie
nalicza sig oplat za usunigcie: pkt. 4) drzew lub lcrzew6w, kt6re zaiyazajq bezpieczenstwu
ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub' fun,bcjonowaniu urzqdzen,
o kt1rych moyta w art. 49 S I Kodeksu cywilnego".

Jednocze6nie, bior4c pod uwagg deklaracjg wykonania nasaclzefi zamiennych oraz
przedloiony przez wnioskodawcg projekt planu nasadzeti zamierrnych, atakhe uwzglgdniaj4c
fakt,rz usuwane drzewo posiadlo wartoS6 przyrodnicz4tkrajobrazowi+orazmaj4c na uwadze
potrzebg odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody, w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust.2
ustawy o ochlonie przyrody, cyt.i ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa
lub krzewu ntoze byt uzaleZnione od olcreilenia przez organ nasadzeri zastgpczych lub
przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art. 83d ust. 2. W przy,oadku wzaleinienia wydania
zenttolenia na usunigcie drzewa lub lvzewu od wykonania nasadzeri :zas'tgpczych, zezyvolenie
to okreila dodatkowo: 1) miejsce nasadzem.; 2) liczbg drzew lub vtielkoit powierzchni
lcrzew6w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub minimalny wiek
krzew6w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub lcrzew|w; 5) termin wykonania nasadzen,'
6) termin zloienia informacji o wykonaniu nasadzeri", 2zezwolenie ner jego usunigcie zostalo
uzale2ntone od spelnienia warunku, okreSlonego w punkcie 2 srentencji decyzli, w terminie
okreSlonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrel<ompensowania ubytku
w ekosystemie miasta. W interesie Strony leZy, by zakupiony materiaLl nasadzeniowy byl jak
najlepszej jakoSci oraz zostal objqty pracami pielggnar:yjnymi gwalantuj4cymi 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 dma 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody) cyt.: "Orga,n wlaiciwy do wydania
zezwolenia na usunigcie drzewa lub lvzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin
w zabesie wystgpowania w ich obrgbie gatunkdw chronionych".

Bior4c powyUsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.
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