
PREZYDENT MIASTA LODZI

Znak: D S S -O SR-II. 6 1 3 I .7 29 .2018.KG 1,5d2, dnia 06.09.2018 r.

DF.CYZJA ZZI762II8

Dzialaiqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. rJ. z 2017 r, poz.r257, z 201g r. poz. t'+s, ssoy
w zwiqzkuz art.83 ust. 1, art.83a ust. 1, 2a,4,6 art. g3c ust. 1, 3 i 4, art. g3d ust. 1 i 2,
art. 86 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy'rody (tekst jednolity
w Dz. U. z 2018r. poz. I42, 70,650) po rczpatrzeniu wniosku Zarzqdu Zieleni l4iejskiel przy
r-rlicy Konstantynowskiej 8/1 0

orzeka:

l. Zezwoli(' Zarz4dowi Zieleni Miejskiej z siedzib1 przy ulicy Konstantynowskiej 8/10 na
usunigcie 1 sztuki drzewa wymienionego w tabeli ff r, znajduj4cego sig na
ul. Cieszkowskiego pomigdzy ul. Nad Jasieniem a ul. Cieszyr[sk4 w N,oizi (dzialka
ewidencyjnanr 3719 w obrgbie G-10), bezpobrania opiaty ztego tytulu.

Tabela 1. Wvkaz d do

Usytuowanie drzewa objgtego zezwoleniem okreslone zostalo w zalEczniku nr 1 do
decy zi i, stanowi4cym rysunek z nani e s ion q lokalizacj 4 dr zew a do usuni gci a.

2, Uzaleini( wydanie zezwolenta na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 od
zast4pienia go now4 sadzonk4 drzewaw ilosci 1 sztuki jak poniZej w tabeli.

T bela 2. w kaznasadzea n nra zastgpczego

L.p. Gatunek Parametry nasadzer{ {obw6d pnia
\Y cm, na wvsokoSci 100 cm)

1 Lipa drobnolistna' Greenspire' powyZej 12 cm

Nowe nasadzenie nale|y wykona6 na dziaLce ewidencyjnej o numerze 22129
w obrgbie G-10, zgodnie z zal1cznlkiem do decyzji, w miejscu g*utuntnl4cym prawidlowy
rozw6j nowej sadzonki. Planowane miejsce nasadzenia nie moze kolidowa6 i irttri.;4.a
i p I anowan4 infrastrukt ur q techniczn4.
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a rlr l. rzewa oo usun

L.p. Gatunek Obwdd pnia na
lrysoko$ci 130cm Uwagi

I Klon jawor t04

Drzewo jest obumarle i nie rokuje
szans na wznowienie wegetacji.

Stanowi zagr o 2enie b ezpieczehstw a
ruchu drogowego.



3. Ustalid nastgpuj4ce, koricowe i nieprzekraczalne terminy realizacji zezwolenta'.
a) termin usunigcia drzewa wymienionego w punkcie I - do 31 lipca 2019r.;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastgpazego (posadzenia nowego drzewa), o kt6rym

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 patdziernika20l9r,,
Zmiana terminu usunigcia drzewa mohe nast4pi6 jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezwoleniu zmieniaj1cym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmiang przed
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zobowi4zad wnioskodawcg Zarzqd Zielent Miejskiej z . siedzlbq przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi o wykonaniu nasadzenia
zaslgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania.
Do powiadomienia naIe|y dolqczyl mapg zlokalizacj4 posadzonego zamiennego drzewa.

Uzasadnienie

Do Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wplyn4tr wniosek Zarzydu Zieleni Miejskiej z siedzibq przy ulicy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie L sztuki drzewa mieszczqcego sig na terenie
pasa drogowego ul. Cieszkowskiego pomigdzy ul. Nad Jasieniem a ul. Cieszyflsk4 (dzialka
ewidencyjna m 3719 w obrgbie G-10). W uzasadnieniu wniosku podano, i2 ww. drzewo jest
obumarle i nie rokuje szans na wznowienie wegetacji. Do wniosku Strona dolqczyla rysunek
zlokahzacjq drzewa do usunigcia oraz nasadzenia zamiennego.

Podstawg materialnoprawn4 rozpatrzema przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawante w rozdziale 4 ustaury o ochronie przyrody. W arl. 83 ust. 1 uoop. zawarta jest zasada,
2e usunigcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci moZe nast4pi6 po uzyslcaniu
zezwolenra wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgod4 wlaSciciela
nieruchomo5ci, wlaSciciela urzqdzen, o kt6rych mowa w ar1. 49 S 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1025) - jezeli drzewo, b4d2
krzew zagraLaj4tymurzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.l uoop. zezwolenie na usuniecie
drzewa lub krzewu zterem nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistlz albo
prezydent miasta w formie decyzji administracyjnej, a w przypadku gdy zezwoleme dotyczy
drzewa lub krzewu z tetenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojewodzki
konserwator zabytk6w.

Zgodme z aft. 83a ust. 2 i 4 uoop. cyt: ,,2 Zezwolenie na usunigcie drzev,a w pasie
drogowym drogi publicznej, z wylqczeniem obcych gatunk6w topoli, wydaje sig po
uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony lrodowiska; 4 organ wlaiciwy i6 ytydania
zezwolenia niezwlocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy,
w tym dokumentacjg fotograficznq drzewa lub krzewu".

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawierac: imiq, nazwisko, adres,
lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzen, o kt6rych mowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomo6ci jeSli jest wymagana,
nazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cm,
a w przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kaZdego z tych
pni, b) nie posiada wyralnie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej
korony drzewa. WielkoS6 powierzchni, z kt6rej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyazyng,
termin zamierzonego usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika
z celu zwi4zanego zprowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapE albo wykonany
przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
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zagospodarowania dzialki lub terenu w przypadku reahzacji inwestycji, dla kt6rej jest on
wymagany zgodnie z ustaw4 z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - okre5laj4ce
usytuowanre dtzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych
istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzen zastgpczych,
stanowi4cych kompensacjg przyrodmczE za usuwane drzewa lub krzewy lub--projekt
przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy badz piojektu
zagospodarowania nieruchomo6ci. Decyzjg o Srodowisko!\ych u*urrokoraniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacji przedsigwzigcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na
czynnoSci podlegaj4ce zakazom okreSlonym w art. 51 ust. 1 pkt. t-+ i tO orazw ar1. 52 ust. 1
pkt. i,3,7,8,I2,I3,15 jeheli zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlolonqdokumentacj4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono

i""::i#1,###ff 1?;;TL1#J:*:,:'$Y"f.13
ustalono stan fal czny, okreslono cechy usuwanego drzewa -

jego warlo5i przyrodnicz4, w tym rozmiar drzewa, funkcjg jak4 pelni w ekosystemie, wartoS6
kulturow4, walory krajobrazowe i lokalizacjg. W terenie stwierdzono ze drzewo wnioskowane
do usunigcia to klon jawor o obwodzie pnia 104cm. Drzewo jest obumarle i nie rokuje szans
na wznowienie wegetacji. W obecnym stanie stanowi zagroaenie bezpieczehstwa ruchu
drogowego. Wnioskowane do usunigcia drzewo nie posiada warto5ci kulturowvch.
przyrodniczych r krajobrazo!\ych. Na t4 okolicznoS 6 sporz4dzono protok6 | oglgdzin.

Rozpoznaiqc sprawg i oceniaj4c zasadnoS6 przedNolonego wniosku, udzielono zezwolema
na usunigcie 1 sztuki drzewa gatunku klon jawor, Wszczeg6lnionego w punkcie 1 sentencji
decyzji.

Zasadq jest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek tre6i arl. 86 ust. 1 uoop zaklada wyjatki i tak nie nalicza sig oplat za
usunigcie :

1) ,'drzew lub krzewdw, na kt1rych usunigcie nie jest wymagane zezwolenie,.
3) drzew lub krzew6w, jezeli usunigcie jest zwiqzane z oclnowq i pietggnacjq drzew rosnqcych
na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk6w; 4) drzew lub lcrzew6w, kt6re
zagraiajq bezpieczenstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub
funkcjonowaniu urzqdzeri, o kt1rych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego,. 5) drzew lub
lcrzew6w, kt6re zagrahajq bezpieczeristwu ruchu drogowego tub iolejowego albo
bezpieczeristwu Zeglugi; 6) drzew lub lcrzewfw w zwiqzku z przebidowq dr6g publicznych lublinii kolejowych; 7) drzew, kt6rych obwdd pnia mierzony na wysokiSit 130 cm nie
przekracza: a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowia nvyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) g0 cm -

w celu przywr6cenia grunt1w
dnego z przeznaczeniem ter
estrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu; B) krzewu lub krzew6w rosnqcych w skupiskach, pokryuajqcyc-h
grunt o powierzchni do 50m2, w celu przywr1cenia gruntfw nieuiytkowych io uzytkowinia
innego niz rolnicze, zgodnego z przeznqczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu| 9) drzew lub krzewfw w zwiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub krzew1w na
terenach zieleni; 10) drzew lub krzewdw, kt6re obumarly tub nie rokujq szqnsy naprzezycie,

i; l1) topoli o obwodzie pnia mierzonym
nienale2qcych do gatunk|w rodzimych,

ie wegetacyjnym drzewami innych gatunk|w;
12) drzew lub krzew6w, je2eli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roSlin, zwiirzqt i grzyb6w
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objgtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; l3) drzew lub lcrzewdw
z grobli stawfw rybnych; 14) drzew lub lvzew6w, je2eli usunigcie jest nuiqzane z regulacjq
i utrzymaniem koryt ciekfw naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzeri wodnych
sluzqcych ksztaltowaniu zasob6w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie
niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzeri; 15) drzew lub krzewdw usuv,anych
z terenu poligon6w lub placdw twiczen, sluzqcych obronnolci paristwa.2. W przypadkach,
o ktdrych mowa w ust. l,.jezeli wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu zostalo
uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub lvzewu albo wykonania nasadzen zastgpczych,
a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowaly ZywotnoSci po 3 latach od
dnia uplywu terminu wskazanego w tym zenttoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
nasadzeri zastgpczych, lub przed upfi+vem tego olrresu, z przyczyn zaleznych od posiadacza
nieruchomoSci, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewat
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 zezwoleniem na usunigcie drzewa
Iub lcrzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu egzekucyjnymw administracji".

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyjqtkiem zwr4zanym z zarstnieniem,
dw6ch przeslanek, drzewo wskazane do usunigcia nie posiada korony i nie rokuje szans na
wznowienie wegetacji oraz ze wzglgdu na zly stan fitosanitarny stanowi zagroLenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wobec powy?szego zezwolenia na usunigcie drzewa
udzielono bez pobrania oplaty z Iego tytulu, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 5 i 10 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyt.: ,,art. 86 ust. l. Nie nalicza sig oplat za
usunigcie: pkt. 5) drzew lub krzewdw, kt6re zagra2ajq bezpieczenstwu ruchu drogowego lub
kolejowego albo bezpieczeristwu Zeglugi; 10) drzew lub lrrzew6w, kt6re obumarly lub nie
rokujq szansy na przezycie, z przyczyn niezale2nych od posiadacza nieruchomoici".

JednoczeSnie, bior4c pod uwagg deklaracjg wykonania nasadzefr zamiennych oraz
przedlohony przez wnioskodawcg projekt planu nasadzeh zamrennyah, atakle uwzglgdniaj4c
fakt, iz usuwane drzewo posiadalo wartoSd przyrodnicza, i krajobrazowq oraz majEc na
uwadze potrzebg odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody, w mySl art. 83c ust. 3 i ar1. 83d
ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.: ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie zezwolenia na usunigcie
drzewa lub krzewu moze byt uzale2nione od okreilenia przez organ nasadzeri zastgpczych lub
przesadzenia tego drzewa lub lvzewu. Art. 83d ust. 2. W przypadku uzaleznienia wydania
zezwolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu od wykonania nasadzeri zastgpczych, zezwolenie
to okreila dodatkowo: 1) miejsce nasadzeri; 2) liczbg drzew lub wielkoit powierzchni
lcrzew1w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa nq wysokoici 100 cm lub minimalny wiek
lrrzew1w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub lcrzewdw; 5) termin wykonania nasadzeit,'
6) termin zlo2enia informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na jego usunigcie zostalo
uzaleLmone od spetnienia 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 utrzymanie
wegetacji.

Zgodnte ztreiciq art. 83a ust. 2a i 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej
decyzji uznano zauzgodniony ptzez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiskaw Lodzi,
w zwrqzku zniewyrtzeniem stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania
proj ektu niniej sze go zezw olenia.

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzewa
wnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c
ust. 1 ustawy z dnra 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 gatunkdw chronionych".
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2.

4

Bior4c powyZsze pod uwagg oyzeczonojakw sentencji.

l.
Pouczenie:

W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr 1 sentencji decyzji, wobec kt6rego
przewidziano zast4pienie go nowym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenia,
a posadzone drzewo nie zachowa 4.rvotnoSci po 3 latach od dnia uptS,rvu terminu wskazanego
w punkcie 3 ppkt. b sentencji lub przed uplywem tego terminu,' z przyczyn zaleznych od
posiadacza nieruchomo6ci, naloZony zostanie ponownie w drodze decyzj'i o6owi4zek wykonania
nasadzenia zastgpczego. W pr4zpadku niewykonania nasadzenii zastgpizego zgodnie
z zezwoleniem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjny- * aiminiitracji.
Podstawa arl. 86 ust. 2 i 3 uoop.
Usunigcie drzewa poza terminem okreslonym w punkcie 3 ppkt a sentencji decyzji potraktowane
zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art gg ust. t pki t uolp, pot"g ajqcy na
usunigcitt drzewa bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy po-clstawg do'*ymieir"niu
administracyjnej kary pienigZnej w wysoko6ci dwukrotnej oplaty za usunigcie 

-drzewa.

Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcii drr"*u w terminie okreslonym
w pkt. 3 ppkt a sentencji decyzji.
Zobowt4zanie. strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spblecznych Urzgdu Miasta tr odzi
o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umoZliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.

bowi4zku i odpowiedzialnoSci karnej za

:^A::';i:;,.,?i'Hi,j;oTHll"J:I
ne go traktow ania zw ierz4t dzikich.

Od niniejszej decyzji prrysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawcz"qo _*_ N'odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzi"alu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi,
dzialzi4cego z upowa2nienia Prerydenta Miasta N,odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

3.

Turt l

D1l
Oc;:--:

Zalaczniki:
I ' Mapy z przyblihon}lokalizacjq drzewa do usunigcia oraznasadzeniem zamiennym.

Otrzvmuie:
Zarz4d Zieleni Miej skiej w N-odzi
94- 303 tr odL, uI. Konstantynowska B/10

2. ala

Do wiadomo6ci:
l. Zarz4d Dr6g i Transportu

90-447 N-odL,ul. Piotrkowska 173

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 22006 r. Nr 225, poz. 1635).
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6.


