
PREZYDE NT MIAST A LODZI

znak: DS S-O SR-II. 6 1 3 I .7 51.2018.KG t 5d2, dnia 09.08.2018 r.

DECYZJA ZZI696I18
Dzialaiqc na podstawii: art. 10 $ 2 i afi. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodekspostgpowania adminislracyjnego (tekst jednolity Dz. rJ. z 2017 r. poz.I2!>7, z 201g r.poz. 149,650) w zwiqz:kuz art. g3 ust. 1, art. g3a ust. 1, ar1. g3c ust. 1, 3 i 4, aft. g3d ust. 1i 2, att' 86 ust. I pkt. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
.iednolity w Dz. tJ' z'2018r' poz. 142, 10,650) po rozpatrzeniu wniosku 2arz4du Zieleni
Miejskiej przy ultcy Konstantynowskiej g/10

orzeka2

l' Zezwoli( Zarz}dowi Zieleni Miejskiej z siedzibEprzy ulicy Konstantynowskiej g/10 na
usunigcie 1 sztuki drzewa wymienionego w tabeli tr 1, znajdujEcego sig na terenie
nieruchomosci przy ul. Podgr6rnej 57 w tr odzi (dziatka ewidencyjn u'n izzl's w obrgbie
G-15), bez pobrantaoplaty ztego tytulu.

Tabela l. Wykaz d do

Usytuowanie dtzewa objgtego zezwoleniem okreslone zostalo w zal4czrriku nr 1 do
decy zj i, stanowi4cym rysunek z nanie s i on 4 lokalizaci E dr zew a do usuniq d a.

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

a nr 2" nasaclzt:,nia za

L.p.

1

Gatunek Parametry nasadzefi (obrv6d pnia
lv cm, na wysoko5ci 101) cm)

D4b szypulkoovy
'Fastigate Koster' powyzej 72 cm

Nowe
c-77, zgodm .:i:1..]1*7 w obrsbie

nowej sadzon ym prawiditowy rozw6j

infiastruktur4 zrstniel4cq i planowan4
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bela

II z orzewa do usun

L.p. Gatunek Obw6d pnia na
wysokofei 130cm Uwagi

I
Topola

euroamerykafiska 92 cm
Drzewo zamiera i nie rokuje szans na
wznowienie wegetacji. Nie posiada

korony.



3. Ustali{ nastgpuj4ce, kofrcowe i nieprzekraczalne terminy realizacit zezwolenia'.

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 - 3l pat'dziernika 2019r.,
Zmiana terminu usunigcia drzewa mole nast4pi6 jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezwoleniu zmtenialqcym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmrang przed

uplywem terrninu wymienionego w punkcie 3a'

4.ZobowiEza( wnioskodawcg Zarzqd Zieleni Miejskiej z ,siedzlbE przy ulicy

Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N-odzi o wykonaniu nasadzenia

zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie L4 dni od daty jego wykonania.
Do powiadomienia nalely doN.qczyc mapg zlokalizacj4 posadzonego zamiemego dtzewa.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych

UML wplynL4l wniosek Zarzqdt Zieleni Miejskiej z siedzrb4 przy ulicy Konstantynowskiej

8/10 w sprawie wydania zezwoleniana usunigcie 1 sztuki drzewa mieszcz4cego sig na terenie

nieruchomorici przy ul. Podgomej 57 w N,odzi (dziatka ewidencyjna m l32ll5 w obrqbie

G-15). W uzasadnieniu viniosku podano, iZ ww. drzewo jest suche i nie posiada korony.

Do wnioskur Strona dol4czyla rysunek z IokalizacjE drzewa do usunigcra oraz nasadzenia

zamiennego.

Podstawg materialnoprawn4 rczpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy

zawarte w r<>zdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawattajest zasada,

2e usunigcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci mo2e: nast4pi6 po uzyskaniu

zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgod4 wtraSciciela

nieruchomo$ci, wla$ciciela urz4dzeh, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia 23 krn'ietnia

1964r - Kodeks cywilny (tekst jeclnolity Dz. TJ. z 2OI8r. poz. 1025) - jezeli dtzewo, bqd2

krzew zagrazaj4 tym urzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.l uoop. zezwoleniq na usuniecie

drzewa lub krzewu ztercnunieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo

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

drze,wa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki

konserwator: zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie

zezwoleniana usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawierul'. imig, nazwisko, adres,

lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania

nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci trz1dzen, o kt6rych mowa

w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana,

nazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cm,

a w ptzypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obwod kazdego z tych
pni, b) nie posiada wytulnie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej

korony drzewa. Wielko66 powierzchni,zkt6rej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyczynQ)

termin zamierzonego usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniEcie wynika

zceluzwi4zanego zprowadzeniemdzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonany

przez projektanta posiadaj4cego odporviednie uprawnienia budowlane projekt

zagospodarowania dziatkt lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on

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

usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiektow budowlanych

istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzen zastgpczych,
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stanowi4cych kompensacjg przyrodnicza, za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt
przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy taoz piojet<tu
zagospodarowania njeruchomoSci. DecyzjE o Srodowiskolvych ,r*u-nko*aniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacji przedsigwziEcia w zakresie
oddzialywania na obs:zar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6wchronionych na
czynnoSci podlegaj4ce zakazom okreSlonym w art. 51 ust. t pkt. t-4 i 70 orazw art. 52 ust. 1
pkt. 1,3,7,8 ,12,13,75 jezeli zostaNo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlo2on4dokumentacj4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedlohonym wniosku, wobec it"go w mySl art. srj $ 1 ustawy Kpa
wyznaczono oglgdzin'y w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzgdowych. W trakcle
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan fal czny, okreslono cechy.rrrr*un.go drzewa -jego warloSi przyrodniczq, w tym rozmiar drzewa, funkcjg jak4 pelni w ekosystemie, wartoSi
kulturowQ, walory k:rajobrazowe i lokalizacjg. W terenie stwieroion o Le drzewo wnioskowane
do usunigcia to topola euroamerykariska o obwodzie pnia92 cm. Drzewo zamierai nie rokuje

enie wegetacji. Ponadto drzewo to posiada silnie zredukowana korone.
usr;nigcia drzewo nie posiada wartosci kulturowych, przyrodniczych

Na t4 okolicznoS(, sporzqdzono protok6l oglgdzin.

Rozpoznajqc sprav/g i oceniaj4c zasadnoilc przedlo2onego wniosku, udzielono zezwolenia
na usunigcie 1 sztuki drzewa gatunku topola euroamerykariska, Wszczegolnionegowpunkcie 1 sentencji decyzji.

Zasad?jest' ze postiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobtela organ wlaSciwy do wydanii zezwolenia'na usunigcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek tresi art. 86 ust. 1 uoop zal<lada wyj4tki i tak nie nalicza sig opLat za
usunigcie :

l) ,drzew lub krz'ew6w, na kt1rych usunigcie nie jest wymagane zezwolenie,.
3) drzew lub krzew6w, ie2eli usunigcie iest nviqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcych
na terenie nieruchomoSci wpisanei do rejestru zabytk6w; 4) drziw iub lcrzew1w,'kt6re
zagrazajq bezpieczens'twu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych tub
funkcjonowaniu urzqdzen, o kt1rych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego; 5) drzew lub
krzew1w, kt6re zagrazaiq bezpieczeristwu ruchu drogowego tub folejowego albo
bezpieczeristwu 2eglugl 6) drzew lub lvzewfw w nuiqzku z przebidowq dr6g publiclnych lublinii kolejowych; 7) drzew, kt6rych obw6d pnia mierzony na wysokisit 130 cm nie
przekracza: a) 120 cim - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowia nvyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolisinrgo, i1 g0 cryt -w przypadku pozostalych gatunk1w drzew - w celu przywr1cenia grunt|w niiu2ytkowanych
do u2ytkowania innego ni2 rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonvm
tv miejscowym planie 2 decyzji o worunkach zabudiwy
i zagospodarowania te, h w ikuptskach, polcrpvajqcyc'h
grunt o powierzchni il nieuiytkowych io uzytkowinta
innego niz rolnicze, z5 em terenu, okreilonym w miejscowym plarie
zagospodarowania prz'estrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu| 9) drzew lub krzew6w w zwiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzeilub krzew1w na
terenachzieleni; I0) drzew lub krzewdw, kt6re obumarly lub nie iokujq szansy naprzezycie,

i; l1) topoli o obwodzie pnia mierzonym
nienaleiqcych do gatunk6w rodzimych,

ie wegetacyjnym drzewami innych gatunkfw,.
l2) drzew lub krzewdw, je2eli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwiirzqt i grzybow
obigtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; I3) drzew lub lrzewow
z grobli staw1w rybnyc:h; 14) drzew lub lcrzewdw, jezeli usunigcie jest zwiqzane z regulacjqi utrzymaniem koryt ciekfw naturalnych, wykonywaniem i utrzym:,aniem urzqdzefi wodnv"cit
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slu2qcych ksztaltowaniu zasob6w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie

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

z terenu poligon6w lub plac|w twiczeri, slu2qcych obronnoici paristwa. 2. W przypadkach,

o ktorych mowa w ust. l, je2eli wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub lo'zewu zostalo

uzaleinione 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 upfinvu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich prze,sadzenie lub wykonanie

nasadzeri zastgpczych, lub przed upfi+vem tego olvesu, z przyczyn zttleZnych od posiadacza

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

naklada 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

nasadzeri zastgpczych, o kt1rych mowa w ust. 2, zgodnie z zenaolenient na usunigcie drzewa

lub lcrzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu egzekucylnym w admtinistracji".

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

dalszy prawidlowy rozw6j. Wobec powyZszego zezwolenia na usunigcie drzewa udzielono

bez pobrania oplaty z tego tytulu, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004r. o oclhronie przyrody cyL'.,,art.86 ust. l. Nie nalicza sig oplat zausunigcie: pkt.; l0)
drzew lub krzew6w, ktdre obumarly lub nie rokujq szansy na przezycie, z przyczyn

niezaleZnyclt o d po siadacza nieruchomo{ci " .

Jednoczi:Snie, bior4c pod uwagg deklaracjg wykonania nasar<lzeri zamiennych oraz

przedloaony przez wnioskodawcg projekt planu nasadzen zamiennyclt, atakhe uwzglgdniaj4c

fakt, tL usuwane drzewo posiadlo wartoSi przyrodnic zq r ktajobrzow4 oraz maj4c na uwadze

potrzebg odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody, w my6l arl. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2

ustawy o ochronie przyrody, cyt.'. ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa

lub krzewu moie byt uzaleZnione od olcreilenia przez organ nasadzefi zastgpczych lub

przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu. Art. B3d ust. 2. W przypadlcu uzaleinienia wydania

zezwolenia na usunigcie drzewa lub h'zetuu cd wykonania nasadzeft zastgpczych, zezwolenie

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

lcrzew|w; j) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub minimalny wiek

krzew6w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub lcrzew|w; 5) termin wykonania nasadzeri,'

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

uzaleanione 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 byl jak
najlepszej jakoSci oraz zostal objgty pracami pielggnacyjnymi gwarantuj4cymi ttrzymame
wegetacji.

Pomimo braku zgody wtraScicieli nieruchomoSci na usunigcie I szt. drzewa
(wymienionego w pkt. 1 decyzji) rosn4cego na terenie pasa drogowego ul. Podgornej 57

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

Kodeksu postgpowania administracyjnego.

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzewa

wnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w clnronionych (art. 83c ust.

1 ustawy z dnia 1 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyl',: " Orgon wlaiciwy do wydania

zezwolenia na usunigcie drzewa lub lvzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin

w zalcresie wystgpowania w ich obrgbie gatunk6w chronionych".

Bior4c powyZsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.
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l.
Pouczenie:

W odniesieniu do cftzewa wymienionego w punkcie nr 1 senten cji d,ecyzji, wobec kt6rego
ptzewrdziano zastr-pienie go nowym drzewem w punkcie i r""t""".;i zezwolenia,
a posadzone drzewo. nie zachowa ZywotnoSci po 3 latach od dnia ,rpty*r, terminu
wskazanego w purrkcie 3 ppkt. b sentencji lub pried uplywem tego terminu, z przyczyn
zaleznych od posiadacza meruchomoSci, nalozony ,oriuni. ponownie w clrodze decyzji
obowi4zek wykonania nasadzenia zastEpczego. W przypadku niewykonalia nasadzenia
zastEpczego zgodrLie z zezwoleniem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji. podstawa art. g6 ust. 2 i 3 uooo.
Usunigcie drzewa
potraktowane zosti
uoop, polegajEcy n
do wymierzenia a

usunigcie drzewa.

2

4

3' Niniejsza decyzja'wyg.ala w przypadku nieusunrgcia drzewa w terminie okreSlonym
w pkt. 3 ppkt a sentencji decyzji.
ZobowiTzanie stron'y w punkcie 4 sentencji d,ecyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdl Miasta tr odzio dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umoZliwienie stwierdzeni a, 2e strona
wypelnila warunek okreslony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwole:r-na na usunigcie drzewa nie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialnoSci
karnej za nreprzesls'zeganie zakazow i ograniczef wynikaj4cych z prrepis6w og6lnych,
dotyczqcych ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczegblnosci ,ikuru niszczenia
gniazd i schronief zwierzEt, objgtych ochron4 prawna orut 

-hu 
unitarnego traktowania

zwierz4t dzikich.
od niniejszej dec5zrji prrysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego KolegiumOdw Srednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Sroddzia, ffi1,11-":Hffilil,YrlXH'nihff
otrzymania.

Zalaczniki:
I ' Mapy zptzybli2on4loka.lizacjqdrzewa do usunigcia oraznasadzeniem zamiennvm.

Otrzvmuie:
1. ZarzEd Zieleni Miejskiej w \,odzi

94- 303 N,6d2,ul. Konst,antynowska g/10
2. a/a

Zwolniono z oplaty skarbowgl
Podstawa: ustawa z dnia 76 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 22006r. Nr 225, poz. 1635).
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