
PREZYDENT M]AS'T A LODZ'

Znak: DSS-OSRTIL6 1 3 I .739.20 I 8.KG L6d2, dnia 03.08.2018 r.

DECYZJA ZZI680118
Dzialaj4c na podstawie art. 10 $ 2 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodr:kspostgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, pctz.l257, z 201g r.poz. 149, 650) w z:wi4zku z art. g3 ust. l, arl-. g3a ust. r, arl-. g3c ust. l',3 i 4,art. g3d ust. Ii 2' -art' 86 ust' 1 pkt 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia2}}4 r. o ochronie przyrody (t.ekst
ieangflv w Dz''J' z 2018r. poz. i+z; 

^t9,650) 
po rozpatrzeniu wniosku zl.arzqdu zieleniMiejskiej przy ulicy Konstantynowskiei g/10

orzeka:

l' Zerwoli(' zarz4d-owi Zieleni Miejskiej z siedzlbqprzy ulicy Konstanl.ynowskiej g/10 nausunigcie I sztuki drzewa wymienionego w tabeii nr 1, znajdujqcego sig na terenie pasadrogowego (droga wewngtrzna) ut_Klilewskiej naprzeciwko nr 3 w N,odzi (dzialkaewidencyjna 41 547 /4 w obrgbie G-27), bez pobrai ia op+aty z tegotytulu.

Tabela nr 1 Wvkaz

Usytuowanie drzewa objgtego zezwoleniem okreslone zostalo w zat4czniku nr 1 clodecyzjr, stanowi4cyrn rysunek z naniesion 4lokarizaci4 drzewaao ur"n4riu.

2' uzaleLni(' wYdanie zezwolenia na usunigc ie drzewa wymienionego w punkcie 1 odzast4pienia go n'wa sadzonk4 drzewaw ilosci 1 sztuki jakponizej wiabeli.

abela nr nasadzenia

L.p. Gatunek Parametry nasadzeri (obwt6d pnia
w cm, na wysokoSci 100 cm)

powyzej 72, cm
I Surmia bignoniowa

j 
,_enie nalezy wykonai na ch
)-44, zgodnie z zal4czni iejp nowej sadzonki. planow 

nz, o ur t rwl qw q r pr anru w i:Io4 lnfrastruk tur E techniczn4.

Urzqd Miasta t-odzi

... Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Al. Pilsudskieg o 100,92-326 L6d2

nr nzewa do us

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

Klon jiawor 98 cm

Drzewo obumarlo i nie rokuje szanrj
na wznowienie wegetacji. W obecnym

stanie stanowi zagr ohenie
bezpieczertstwa ru chu drogowego.



3. Ustalid nastgpuj4ce, kofrcowe i nieprzekraczalne terminy realizacjr z;ezwolenia:

a) termin usunigcia drzewawymienionego w punkcie 1 - do 31 sierpniai20l9t.;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastgpczego (posadzenia nowego drzewa), o kt6rym

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 patdziernika 2019r.'
Zmrana terminu usunigcia drzewa moze nast4pi6 jedynie na wniosek gtrony w decyzji -

zezwoleniu zmieniaj4cym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiern o zmianq przed

uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a'

4. Zobowi4za( wnioskodawcg Zaru4d Zieleni Miejskiej z , sie'J1ib1 przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srod,rfviska i Rolnictwa

aw zgdu Miasta tr-odzi o

mo w terminie 14 dni od
ezy lokalizacj4Posadzone5

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w DepartamerLcie lPraw Spolecznych

LIML wplyn4l wniosek ZarzEdu Zieleni Miejskiej z siedzib4 przy ulicv konstantynowskiej

8/10 w rpiu*i. wydania zezwoleniana usunigcie 1 sztuki drzewamieszcz:Qcego sig na terenie

pasa drogowego ul. Krolewskiej naprzeciwko ff 3 w t-odzi (d:zialka ewidencyjna

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

zamiercjqce, posiada owocniki grzyb6w na pniu i mocno zredukowan4 llQrong' Do wniosku

Strona dol4czylalysunek zlokalizacj4 drzewa do usunigcia oraz nasadzenil zamiennego.

Podstawg materialnoprawn4 rozpatrzenia przedmiotowej spraw)'lstanowi4 przepisy

zawarte w roz:.dziale 4 ustawy o ochronie przyr
ze usunigcie drzew lub krzew6w z terenu

zezwolenia 'wydanego na wniosek: posi

nieruchomo S c i, wla6 cicie la urzqdzen, o kt6ryc
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.

krzew zagrai:,ajq tym vz1dzeniom. W mySl art. 83a ust.l uoop. zezu'dlenie na usuniecie

chzewalub kr:zewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji \tv6jt, burmistrz albo

prezydent miasta w formie decyzji administracyjnej, aw przypadku gdy lezwolenie dotyczy

drze,v,,a lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru z;abytllow - wojew6dzki

konserwator zabytkow. 
l

W aaykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy vhiosku o wydanie

zezwoleniana usunigcie drzew lirb krzew6w, kt6re powinno zawiera6'. inrig, nazwisko, adres,

lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule qrawnym wladania

nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci ut:zqdzp(t, o kt6rych mowa

w art. 49$ I Kodeksu cywilnego, zgodg

nazwg gatunku drzewa lub krzewu, obw6
a w przypadl<u gdy na tej wysokoSci drzewo:
pni, b) nie posiada wyru2nie wydzielonego
kcrrony drzewa. WielkoSd powierzchnr, zkt6t
termin zamierzonego usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie r:zi usunigcie wynika
z celu zwrqzanego zprowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonany
ptzez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia. btrdowlane projekt

alki lub terenu w przypadku kt6rej jest on

ustaw4 'z dnia 7 lipca 199 - okre6laj4ce

w odniesieniu do granic ni budowlanych

istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu na$adzeri zastgpczych,
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stanowi4cych kompensacjg przyrodnicz4 za usuwane drzewa lub krzevvy lub projekt
przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy b4dz projektu
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskolvych ,r*urrrrrko*aniach albopostanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacji przedsigw zigcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych naczynnoScipodlegaj4cezakazomokreSlonymwart.51 ust. 1pkt. t-+ I to orazwart.52 ust. Ipkt. 1,3,7,8,72,13,7 5 jr,Leh zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlohon4dokum e stwierdzono
brak6w formalnych 

.w przedlolonym wnios 1 ustawy Kpawyznaczono oglgdziny w terenie celem przepro\ ch. W trakaietrwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono slan iaktyczny, okreslono cechy usuwanego drzewa -
wo, funkcjg jak4 pelni w ekosystemie, wartoSc

terenie stwierdzono Ze dtzewo wnioskowane
m. Drzewo jest obumarle i nie rokuje szans na
wo to stanowi zagro2enie dlabezpreczefstwa

drzewo nie posiada wartoSci kulturowvoh.
oSi sporz4dzono protok6t oglqdzin.

Rozpoznaj4c sprarv9 i oceniaj4c zasadnoSi przedlolonego wniosku, udzielon o zezwolenia
na usunigcie I sztuki drzewa gatunku klon jawor, wyszczpgolnionego w punkcie 1 sentenojidecyzji.

. .Zasadqjest, zp posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,kt6re nalic-za i ppbiera organ wlasciwy do wydanii tet*olenia'na usunigcie drzew lubkrzew6w' Jakkolwiek tresi art. 86 ust. i *oop iakladawyjatki i tak nie nahizasig oplat zausunigcie:
I) ,drzew lub lcrzew6w, na hfirych jest wy lenie;3) drzew lub lcrzewdw, je2eri usunigcie jest zw q i pielggn qcychna terenie nieruchomoici wpisanej do rej O dr;;w h6rezagrazaiq bezpieczeitststtu ludzi lub mieni w istniejqcych obiektach buclowlanych lub

art. 49 f I Kodeksu cywilnego; 5) drzew lub
ruchu drogowego lub kolejowego alho

uow w nuiqzku z przebudowq dr6g publicznych lttbh' 7) drzew, w6d pnia mierzony na wysokisci 130 cm nie
120 cm - w tupoli, wierzb, kasztanowia z,uyczajnego, klonu
klonu srebrzys i akt

w przypadku pozostalych gatunkfw drzew _
do
wia
iz lu
grunt o powierzchni do 50m2, w celu przw
innego niz rolnicze, zgodnego z przeznacze
zago spo dar ow ania prz e s tr z en
terenu; 9) drzew lub krzewtw
terenach zieleni; I0) drzew Iu
z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruch

otrzeb ochrony roilin, nuierzqt i grzybfw
przyrodniczych,. 13) drzew lub lcrzew6w

i tttvzttwn,nin_^ t-^."..+ -:,.t_!, , ,,6w, 
jeheli usunigcie iest zwiqzane z regulacjqi utrzymaniem koryt ciektw naturalnych, wykoffianiem i utrzymanir* urrqir;;;t";";ri,

Urzqd Miasta t odzr

^. Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Al. Pilsudskiego 100,92-326 t_6d2



sluiqcych ksztaltowaniu zasobfw wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie

niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzeri; 15) drzew lwb lcrzewow usuwanych

z terenu poligon|w lub plac6w twiczen, slu1qcych obronnoici pansfwa.2. W przypadkach,

o ktdrych mowa w ust. 1, jezeli wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu zostalo

uzaleinione ocl przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu albo wykonania' nasadzen zastgpczych,

a przesadzone albo posadzone drzewo lub ltzew nie zachowaly Zywotno{ci po 3 latach od

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

nasadzen zastgpczych, lub przed uplywem tego ollesu, z przyczyn zttle2nych od posiadacza

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

naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeri zastgpczych. Przepisy

art. B3c ust. 4 oraz art. B3d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio.3. W przypadku niewykonania

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

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

W przednriotowej sprawie mamy do czynienia z wyj1tkrem zwiqzanym z zaistnieniem,

dw6ch przeslanek, drzewo wskazane do usunigcia obumarlo i nie rokurje szans na wznowienie

wegetacji przez co stanowi zagro2eniebezpieczenstwa ruchu drogowego. Wobec powyzszego

zezwolemanar usunigcie drzewa udzielono bez pobrania oplaty ztego tytulu, zgodnie z art.86

ust. I pkt. 5 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyt.'. ,,art. 86 ust. I'
Nie nalicza sig oplat za usunigcie: plct. 5) drzew lub lczewdw, h6re zagra2aiq bezpieczefistwu

ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu Zeglugi; 10) drzew lub lcrzewow, lct6re

obumarly lub nie rokujq szansy na prze2ycie, z przyczyn niezale2nych od posiadacza

nieruchomoici".

Jednoczesnie, bior4c pod uwagg deklaracjg wykonania nasadzef zamiennych otaz

przed1o1ony przezwnioskodawcg projekt planu nasadzen zamiennych, atakLe uwzglgdniaj4c
-fakt, 

iZ usuw€me <lrzewo posiadlo wartoSi przyrodnicz4 i krajobrazow1 oraz maj4c na uwadze

protrzebg odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody, w mySl art. 83r: ust. 3 i ar1. 83d ust. 2

irstawy o ochronie przyrody, cytl. ,,art. 83 c ust. 3. Ilydanie zezwolenia na usunigcie drzewa

lub lcrzewu tnoZe byt uzaleLnione od olcre|lenia przez organ nasadzen zastgpczych lub

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

zenvolenia na usunigcie drzewa lub lvzewu od wykonania nasadzen zastgpczych, zenttolenie

to olcrella dodatkowo; 1) miejsce nasadzeri; 2) liczbg drzew lub wielkoit powierzchni

krzew6w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub minimalny wiek

Jcrzew|w; 4) galunek lub odmiang drzew lub lcrzew1w; 5) termin wykonania nasadzeri;

ri) termin zloienia informacji o wykonaniu nasadzen", zezwolenie na jego usunigcie zostalo

uzale1mone od spelnienia warunku, okreSlonego w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie

okreSlonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrerkompensowania ubytku

wekosystemie miasta. W interesie Strony leLy,by zakupiony material nasadzeniowy byl jak

rrajlepszej jakoSci oraz zostal objgty pracami pielggnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanie
,wegetacji.

Pomimo braku zgody wlaScicieli nieruchomoSci na usunigcie 1 szt, drzewa

(wymienionego w pkt. 1 decy{i) rosn4cego na terenie pasa drogowego ul. Kr6lewskiej

w tr odzi, ze wzglgdu na zagtozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, zezwolenia na

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

administracyinego.

W dniu oglgdzin terenorryych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzewa

wnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (ar1. 83c ust.

1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) c74.: "Organ wlaiciwy do wydania

zezwoleniq na usunigcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin

w zalcresie wystgpowania w ich obrgbie gatunkdw chronionych",

Urzqd Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskieg o 100, 92-326 L6d2



I

Bior4c powy2sze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr I sentencji decyzji, wobec kt6rego
przewidziano zast4pienie go nowym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenia,
a posadzone drzewo nie zachowa zywotno6ci po 3 latach od dnia ,pty*.r terminu
wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencji lub przed uplywem tego terminv, z przycz,yn
zaleZnych od posiadacza nieruchomoSci, nalolony zostanie ponownie w drodze d,'ecyzji
obowi4zek wykonania nasadzenia zastgpczego. W przypadku niewykonapia nasadzenia
zastgpczego zgodnie z zezwoleniem, bgd4 miaNy zastosowanie przepisy o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.

punkcie 3 ppkt a serirtencji decyzji
o kt6rym mowa w art. 88 ust, 1 pkt 1

ymaganegq zezw olenia. stanowi4cy podstawg
do wymierzenia administracyjnej kary pienigznej w wysokoSci dwukrotnlj 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 Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr-odzjo dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umo2liwienie stwierdzet'ria, 2e strona
wypelnila warunek okreslony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzewa nie zwalma i obowi4zku i odpowiedzialno6ci
karnej za nieprzestrzeganie zakaz6w i ogramczeri wynikaj4cych z p.r"pir6* og6lnych,
dotycz4cych ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szizegolnoSci tikE u niszczenia
gniazd i schronieri zwierz4t objgtych ochron4 prawn4 oru, h.r-unitarnego traktowania
zwrerzyt dzikich.

2.

a
J.

4.

5.

6. Od niniejszei rlecyzii przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowqgo Kolegium
Odwolawcr..ggY tr odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzlalu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi,
dzialaj4cego z upowa2nienia Prezydenta Miasta N,odzi,w terminie 14 dhi od daty jej
otrrymania. 

-,.n*i;

Zalaczniki:
l. Mapy zprzybli2onllokalizaci4 drzewado usunigcia oraznasadzeniem zamiennym

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

2. a/a

Do wiadomoSci:
1. Zarzqd Dr6g i Transportu

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

Zwolniono z oplaty skarboryi=
Podstawa: ustawa z dnia 16 lis 2006 r. o o (Dz.U. 22006 r. Nr 225,
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