
DECYZJA ZZI692I18
Dzialaj}c na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kocleks postgpowania
administracyjnego (telcr;t jednolity Dz. IJ. 2017 poz. 1257) w zwi4zku z art. g3 

'st. 
1, art. g3a

nst. 1,2a,4,6art.83cust. 1,3i4,art.83dust. ri2,aft. g6ust. 1pkt5 i 10ustawy zdnia16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz.IJ . z ZOtg r. pot . 142, \0,650) po
rozpatzeniu wniosku Z,arz4duZieIeni Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej ti/10

orzeka2

l. Zezwoli(' Zarz4d'ow'i Zieleni Miejskiej z siedzibq przy ulicy Konstantynowskiej 8/10 na
usunigcie 1 sztuki rfrzewa wymienionego w tabeli nr l, znajduj4cego r;ig na terenie pasa
drogowego ul. Pabianickiej naprzeciwko nr 260 w Lodzi (Ati"+Uu ewidencyina
nr 2 w obrgbie G-38), bez pobrania oplaty ztego tytulu.

Tabela nr kaz d,rzewa do usun

Gatunek.

PREZYDENT M IAST' A LODZI

Znak: DS S-OSR-IL6 1 3 1.627 "20IB.KG

Brzoza
brodawkorvata

L6d2, dnia 08.08.2018 r.

Drzewo obumarlo i nie rokuje szans
na wznowienie wegeta<ji. Na pniu

obecne owocniki gtzybbw.
W obecnym stanie drzewo stanowi
zagr oleme b ezpi e azefL stwa ruchu

drogowego,

Usytuowanie drzeu'a objgtego zezwoleniem okreslone zostalo w za1:qcntiku nr 1 do
de cy zji, stano wi4cyrn rysunek z naniesion q lokalizacj 4 dr zew a do usuni q cia.

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

Nowe nasadzenie nale|y wykonai na dzialce ewidencyjnej o numerze 2 w obrgtrie
G-38 lub na terenach bg,C4cych w zasobach Miasta pozostaj4cych w administrowaniu Zarz'4du
Zielent Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozwSj nowej sadrzonki. planowane
miejsce nasadzenia nie rnoze kolidowai z istniej4c4 i planowanqinfrastiukto,+ t:_"hforn+
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kaz nasadzenia zas

Drzewo liSciaste

Gatunek Parametry nasadzeft (otwr'6tl pnia
w cm, na rv;'soko6ci 101) cm)

powy2ej 12 cm



3. Ustalid nastEpuj4ce, kofcowe i nieprzekraczalne terminy realizacji zezwolenia'.
a) termin usunigcia drzewa wymienionego w punkcie 1 - do 31 liprca 2019r.',

b) termin wprowadzenia nasadzenia zastqpczego (posadzenia nowego drzewa), o kt6rym
mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 patdziernika 2019r.'

Zmiana te:rminu usunigcia drzewa moze nast4pi6 jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezwoleniu zmieniajqcym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmiang przed

upiywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4.Zobowi4za(, wnioskodawcg Zarzqd Zieleni Miejskiej z . siedzlb4 przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi o wykonaniu nasadzenia

zastgpcze:go, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni otl daty jego wykonania.
Do powiadomienia nale?y dol1czyc mapg z lokalizacj4 posadzonego zamiennego drzewa
oraz jego nazwg gatunkow4.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wplyn4l wniosek Zaruydu Zieleni Miejskiej z siedzibq przy ulicy Konstantynowskiej
8/10 w sprav,'ie wydania zezwoleniana usunigcie 1 sztuki drzewamiesz,czqcego sig na terenie
pasa drogowego ul. Pabianickiej naprzeciwko m 260 w tr odzi (dizia\ka ewidencyjna m 2

w obrgbie G-38). W uzasadnieniu wniosku podano, i2 ww. drzewo jest suche. Do wniosku
S tro na doL4c'.zyla rysunek z lokalizacj q dr zew a do usuni g ci a.

PodslawE materialnoprawn4 rczpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jest zasada,

ze usunigcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moze nast4pii po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodE wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 102:5) - jezeli dtzewo, bqdL

krzew zagraaajqtym wz4dzeniom. W my51 art.83a ust.l uoop.:zez,wolenie na usuniecie

drzewa lub krzewu zterenu nieruchomo3ci wydaje w pierwszej instancii w6jt, burmistrz albo

prezydent miasta w formie decyzji administracyjnej, aw przypadku gdy zezwolenie dotyczy
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki
konserwator zabytkow.

Zgodnie z art. 83a ust. 2 i 4 uoop. cyt: ,,2 Zezwolenie na u,sunigcie drzewa w pasie
drogowym drogi publicznej, z wylqczeniem obcych gatunkfw topoli, wydaje sig po
uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony irodowiska; 4 orgon wlaiciwy do wydania
zezwolenia niezwlocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy,
w tym dokuntentacjg fotograficznq drzewa lub lcrzewu".

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawiera.c: imig, nazwisko, adres,

hrb siedzibg wnioskodawcy, o6wiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomorici4 albo o6wiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urz4dzef, o kt6rych mowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomofci jeSli jest wymagana,
nazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzonl' na wysokoSci 130 cm,

a w przypadtku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego z tyclt
pni, b) nie posiada vrryru2nie wydzielonego pnia - podanie obwoCu bezpoSrednio ponizej

korony drze'wa. WielkoS6 powierzchni, zkt6rej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyczynQ,

termin zamjerzonego usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazantie czy usunigcie wynika
z celuzwiqzanego zprowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. RysurLek, mapQ albo wykonany
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przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
zagospodarowania dzialki lub terenu w przypadku rcalizacji inwestycji, dla kt6rej j.ri ott
wymagany zgodnie z ustaw1 z dnia 7 lipca I994r. - Prawo budowlane - okreslaj4ce
usytuowanie dtzewa 'w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych
istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzef zastgpczych,
stanowi4cych kompensacj g przyrodnrczq za usuwane drzewa hrb krzewy tuU'-pro;et<i
przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy badz piojektu
zagospodarowania nir:ruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych ,*urunko*aniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w rcalizacji przedsigwzigcia w zakresie
oddzialywania na obsz;ar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na
czynnoSci podlegaj4ce zakaqom okreSlonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 i l0 orazw art. 52 ust. 1
pkt. 1 ,3,7,8,I2,I3,15 je:Zeli zostaLo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlo\on4 dokumentacj4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedLo2onym wniosku, wobec czego w mySl art. Sd $ 1 ustawy Kpa
rAYznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenra czynnoSci urzgdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy ,rr.r*un"go drzewa -
jego warto6i przyrodnrozq, w tym rozmtar drzewa, funkcjq jak4 petni w ekosysl;emie, wartoSi
kulturow4, walory krajobrazowe i lokalizacjg. W terenie stwierdzono Ze drzewo wnioskowane
do usunigcia to brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 174 cm, nie jak podano we wniosku
182cm. Drzewo obumarlo i nie rokuje szans na wznowienie wegetacji. eonadto na pniu
obecne s4 owocniki grzybow. W obecnym stanie drzewo stanowi zagroaenie dla
bezpieczeftstwa ruchu <lrogowego. Wnioskowane do usunigcia drzewo nie posiada wartoSci
kulturowych, przyrodnrczych i krajobrazowych. Na t4 okolicznoS 6 sporiqdzlono protok6l
oeledzin.

Rozpoznaiqc spraw(i i oceniai4c zasadnosi przedlo2onego wniosku,
na usunigcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata,
wpunkcie 1 sentencji decyzji.

Zasadat jest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigoie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiena organ wla6ciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek tiresi art. 86 ust. 1 uoop zaldada wyjatki i tak nie nalic2,a sie oplat za
usuniEcie :

1) ,,drzew lub krzewdw, na kt1rych usunigcie nie jest wymagane zezwolenie,.
3) drzew lub lcrzew1w, ieieli usunigcie jest nuiqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcych
na terenie nieruchornoici wpisanej do rejestru zabytkdw; 4) drzew lub l*zew6w, ktdre
zagrazajq bezpieczerisfwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych tub
funkcionowaniu urzqdzeri, o kt1rych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego,. 5) drzew lub
krzewdw, ktdre zagraiaiq bezpieczeristwu ruchu drogowego tub iolejowego albo
bezpieczeristwu zeglugi; 6) drzew lub krzew|w w nuiqzku z przebudowq dr6g pubticlnych lub
linii kolejowych; 7) drzew, kt6rych obw6d pnia mierzony na wysokoiii 130 cm nie
przekracza: a) 120 c/;n - w przypadku topoli, wierzb, kasztqnowca nvyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm -w przypadku pozostalyc'h gatunkdw drzew - w celu przywrdcenia gruntfw nieuZytkowanych
do u2ytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenLt, okreilonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zago'spodarowania tel'enu; 8) lcrzewu lub krzew|w rosnqcych w skupiskach, pokr4+vajqcyc'h
grunt o powierzchni do' 50m2, w celu przywrdcenia grunt6w nieuzytkowych io uzytkowinia
innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, olcreilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodariwaria
terenu| 9) drzew lub lcrzew6u, w nuiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub lTzew1w na
lerenach zieleni; 10) drzew lub lvzew6w, ktdre obumarly lub nie rokujq szansy na prze2ycie,
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z przyczyn niezalehnych od posiadacza nieruchomoici; l1) topoli o obwodzie pnia mierzonym
na wysokoici 130 cm wynoszqqtm powyZej 100 cm, nienaleiqcych clo gatunk1w rodzimych,
jezeli zostanq zastqpione w najbli|szym sezonie wegetacyjnym drze'wami innych gatunk1w,'
12) drzew lub krzew6w, je1eli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb1w
objgtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych;l3) drzew lub lcrzew1tv

z grobli stayv|w rybnych; 14) drzew lub krzew6w, jeieli usunigcie jest nviqzane z regulacjq
i utrzymaniem koryt ciekfw naturalnych, wykonlnuaniem i utrzymaniem urzqdzen wodnych
sluzqcych ksztaltowaniu zasob|w wodnych oraz ochronie przeciwloowodziowej w zakresie
niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzen;l5) drzew ,lub lvzewdw usuu,anych
z terenu poligon6w lub plac6w twicze{t, sluiqcych obronnoici paristwa. 2. W przypadkach,
o ktdrych mowa w ust. 1, jezeli wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu zostalo
uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonanic) n,asadzen 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
nasadzefi zastgpczych, lub przed uplyvem tego olcresu, z przyczyn z'aleinych od posiadacza
nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu

naklada 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 za,stgpczych, o kt6rych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunigcie drzewa

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

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyj4tkiem zu,rqzanym z zarstnieniem,

dw6ch przeslanek, drzewo wskazane do usunigcia obumarlo i nie rok.,Lrje szans na wznowienie
wegetacji i stanowi zagrohenie bezpreczehstwa ruchu drogowego. Wobec powyZszego

zezwolenia na usunigci e drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, zgodme z art. 86

ust. 1 pkt. 5 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrodl, cyt.'. ,,art. 86 ust. L

Nie nalicza sig oplat za usunigcie; pkt. 5) drzew lub lrrzew|w, kt6re z:agrazajq bezpieczenstu,u

ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu 2eglugi; 10) drzew lub lozew6w, ktdre
obumarly lub nie rokujq szansy na prze2ycie, z przyczyn niezule2nych od posiadacza
nieruchomoici".

Jednoczr:Snie, bior4c pod uwagg fakt, iz usuwane drzewo posiadalo wartoSi przyrodniczy
i krajobrazowq oraz majqc na uwadze potrzebg odnawiania zasobirw skladnik6w przyrody,
w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrod;y, cfi.: ,,art. 83 c u'st. 3.

Wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu mo2e byt uzaleZnione od okreilenia
przez organ nasadzefi zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lult krzewu. ArL 83d ust. 2.

W przypadkw uzale2nienia wydania zenttolenia na usunigcie drzewa l.ub krzewu od wykonania
nasadzen zastgpczych, zezwolenie to okrella dodatkowo: l) miejsce nasadzeri; 2) liczbg drzew
lub wielkoit powierzchni lvzewdw; 3) minimalny obw6d pnia drzevva na wysokoici 100 cnt

lub minimalny wiek lrrzew6w; 4) gatunek lub odmiang drzew 
'tub 

krzew6w; 5) termin
wykonania nasadzeri; 6) termin zlo1enia informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na
jego usuniEcie zostalo uzalelnione od spelnienia warunk6w, ok-reSlonych w punkcie 2
sentencji decyzjr, w terminie okreSlonym w podpunkcie b) w punkc:ie 3 jej sentencii, w celu
zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Stlony leLy, by zakupiony
matenal nasadzeniowy byl jak najlepszej jakoSci oruz zostaN. objgty pracami pielggnacyjnymi
gwarantuj 4cymi utrzymanie wegetacj i.

Zgodnie ztre{;ciq art. 83a ust. 2a i 6 ustawy o ochronie priryrody, projekt niniejszej
decyzji trznaro zauzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiskaw Lodzi,
w zwiqzkt z niewyraheniem stanowiska przez RDOS w terminie 3tJ dni od dnia otrzymama
proj ektu niniej szego zezwolenia.
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w dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzewa
wnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. B3c
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do
wydania zenvolenia na usunigcie drzewa lub lrzewu pr)ed jego wydaniem iokonuje oglgdzin
w zalcresie wystgpowania w ich obrgbie gatunk6w chionionych".

Bior4c powyZsze pod uwagg orzeczonojak w sentencji.

l.

3.

5.

Pouczenie:

W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr I sentencii decyzji, wobec kt6rego przewidziano
zast4pienie go nowTm drzewem w punkcie 2 sentencji zezwoleinia, a posadzone drze.'io nie zachowa
zywotnoSci po 3 latach od dnia uptywu terminu wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencji lub przed
uptywem tego ternLinu, 

.z przyazyn zaleanych od posiadacza nieruchomosci, nalozony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzenia zasrQpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia
zastgpczego zgod zastosowanie
w adrrinistracji. P
Usunigcie drzewa unkcie 3 ppkt
jako delikt admini g8 ust. 1 okt I
wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawg do wymierzenia administracyjnej kary pienig2nej
w wysokoSci dwukrotnej oplaty zausunigcie drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusurigcia drzewaw terminie okreslonym w pkt 3 ppkt a sentencji
decyzji.
zobowi4zanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych lJrzgdlMiasta I,odzi o dokonaniu ,ro*.go ,ruru dzenia ma

punkcie 2 sentencji decyzji.
odpowiedzialnoSci karnej za

doty czqcy ch ochrony przyrody
ierz1t objgtych ochron4 prawn4

od niniejszej decyzji Przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium odwolawczegow tr'odzi, wniesione z;a poSrednictwem Dyrektora Wydziatu Octrrony Srodiwiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N'odzi, dzialaj4cego z lpowa1nienia prezydenta
Miasta tr od:zi, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

4

6

Zalaczniki:
I . Mapa z przyblilon4lokalizacjE drzewl, do usunigcia.

.Of rzym u ie:
q!/ ZarzEd ZieleniMiejskie.i w N,odzi

94- 303 N,6d2, ul. Konstantynowska g/10
2. ala

Do wiadomoSci:
1. Zarzqd Dr6g i TransportuL

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

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnta 76 listopada 2006 r. o oplacie skarbowei (Dz.U. 22006 r. Nr 225. poz. 1635).
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