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DECYZJA ZZI761l18
Dzialaj|c na podstawte art. 10 $ 2 oraz arl.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. tJ. z 2017 r. poz.l257, z 20lg r.
poz. 149,650) w zwi4zkuzart.S3 ust. 1, art. 83aust. 1, 2a,4,6 art. 83Cust. 1,3 i 4, ar1. g3d
ust' 1i 2.art.86ust. 1pkt5 i l0ustawy zdnia 16kwietnia 2004r.oochronie przyrody (tekst
jednolity w Dz. tJ. z 2018r. poz. 742, 10,650) po rozpatrzeniu wniosku iarz4du Zieleni
Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10

orzeka?

l. Zezwoli( Zarz4dowi Zieleni Miejskiej z siedzib4 przy ulicy Konstantynowskiej g/10 na
usunigcie 1 sztuki drzewa wymienionego w tabeli m I, znajduj4cego rig tru terenie pasa
drogowego (droga powiatowa) ul. Dubois w tr odzi 4iiatia eividencyina nr gj/61
w obrgbie G-23), bez pobrania oplaty ztego tytulu.

Tabel l. Wvkaz d

Usytuowanie drzewa objgtego zezwoleniem okreslone zostalo w zalqczniku nr 1 do
decy zji, stanowi 4cym rysunek z naniesion 4 Iokalizacj 4 dr zew a do usuni gcia.

2. UzaleLni( wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 od
zast4ptenia go nowa sadzonk4 drzewaw ilosci I sztuki jak ponizej wlabeli.

Tabela 2.Wnr az nasadzenia za

L.p.

I

Gatunek Parametry nasadzef (obwrid pnia
rry cnl, na wysoko$ci 100 cm)

Sosna czatna powyzej 12 cm

Nowe nasadzenie naleLy wykonai na dzialce ewidencyjnej o numerze 43Ill7
z zalqcznrkiem do decyzjr, w miejscu gwarantui4cym prawidlowy
Planowane miejsce nasadzenia nie moze kolidowad , irtri"la.q
techniczna,.
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rzewa oo usunl

L.p. Gatunek Obw6d pnia na
rvysoko5ci 130cm Uwagi

Lipa drobnolistna 80 cm

Drzewo jest obumarle i nie rokuje
szans na wznowienie wegetacji. Na

pniu obecne owocniki grzybow.
Drzewo stanowi zagrolenie

b ezpieczehstwa ruchu dro gowe go.



3. Ustalid nastqpuj 4ce, kof cowe i nieprzekr aczalne terminy r ealizacji zezw olenra'.

a) termin usunigcia drzewa wymienionego w punkcie 1 - do 31 lipca 2019r.;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastgpczego (posadzenia nowego drzewa), o kt6rym

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 patdziernila20I9r.,
Zmiana terminu usunigcia drzewa moze nast4pii jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezwoleniu zmieniajqcym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmranQ przecl

uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zobowi4za( wnioskodawcg Zarz4d Zieleni 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

zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od dafy jego wykonania.
Do powiadomienia nale?y dol4czy(, mapg zlokalizacj4 posadzonego zamiennego drzewa.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej z siedzlbq przy ulicy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwoleniana usunigcie 1 sztuki drzewamreszcz1cego sig na terenie
pasa drogowego ul. Dubois w tr odzi (dziaLka ewidencyjna m 8316l w obrEbie G-23).

W uzasadnieniu wniosku podano, rZ ww. drzewo jest suche i posiada znaczn4 rlolc
owocnik6w grzyba. Do wniosku Strona dotqczyla rysunek zlokalizacja, drzewa do usunigcia
ot az nasadzenia zami enne go.

Podstawg materialnoprawn4 rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody . W art. 83 ust. 1 uoop. zawartaj est zasada,

ze usunigcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moze nast4pi6 po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urz1dzeh, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnta 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. rJ. z 2018r. poz. 1025) - jeheh drzewo, b4d2

krzew zagruZajqtymurzEdzeniom. W mySl art. 83a ust.l uoop. zezwolenie na usuniecie
drzewa lub krzewu zterenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo

prezydent miasta w formie decyzjr administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolente dotyczy
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki
konserwator zabytk6w.

Zgodnie z art. 83a ust. 2 i 4 uoop. cyt: ,,2 Zezwolenie na usunigcie drzewa w pasie
drogowym drogi publicznej, z wylqczeniem obcych gatunkdw topoli, wydaje s'ig po
uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony irodowiska; 4 organ wlaiciwy do wydania
zezwolenia niezwlocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami spratry,
w tym dokumentacjg fotograficznq drzewa lub lrrzewu".

W artykule 83b ust. 1 uoop. za.warto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawierac'. imig, nazwisko, adres,

lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tl.tule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasno6ci ,trzqdzeh, o kt6rych mowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana,
nazwg 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 kahdego z tych
pni, b) nie posiada wyralnie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio poniZej

korony drzewa. WielkoS6 powierzchni, z ktorej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyczynQ,

termin zamierzonego usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika
z celu zwiqzanego zprowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonany
przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
zagospodarowania dzialki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on
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- Prawo budowlane - okreslaiace
chomoSci i obiekt6w budowlanych
Proj ekt planu nasadzeh zastgpczych,

'.q za u projekt

zagospodarowania nieruchomosci. D..;"r;;tt" ff"j;ff:postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacjr przedsigwzigcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na
czynnoSci podlegaj4ce zakazomokreSlonym w ar:t.51 ust. 1 pkt. t-i'i to orazw art. 52 ust. 1pkt. 1,3,7,8 ,72,13,75 jeleli zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlohonldokumentacjq w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedNolonym wniosku,
:ur1lznaczono oglgdziny w terenie celem p
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono st
jego warto5d przyrodnicz4, w tym rczmiar drz
kulturow4, walory krajobrazowe i lokalizacjg.
do usunigcia to lipa drobnolistna o obwodzie
szans na wznowienie wegetacji. Na pniu obe
stanie stanowi zagrozenie bezpieczenstwa r
drzewo nie posiada wartoSci kulturowych
okolicznoS c sporz4dzono protok6l oglgdzin.

Rozpoznaiqc spraw9 i oceniaj4c zasadnoSd przedloaonego wniosku, udzielon o zezwolenia
na usunigcie I sztuki dtzewa gatunku lipa drobnolistna, wszczegolnionego w punkcie 1
sentencji decyzji.

Zasadq .iest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
kt6re naiicza i pobrera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub
krzew6w' Jakkolwiek tresd art. 86 ust. 1 uool zaldada wyj4tki i tak nie naliczasig oplat za
usunigcie :

1) ,drzew lub krzew6w, na ktdrych usunigcie nie jest wymqgane zez,volenie;
3) drzew lub krzew6w, iezeli usunigcie iest nwiqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcychna terenie nieruchomoici wpisanej do reje'tru zabytkdw; q dr;;w iub tcrzew6w, kt6re
zagrazajq bezpieczeristwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub
funkclonowaniu urzqdzeri, o kt1rych mowa w art. 49 i i Kodelcsu qnuilnego,. 5) clrzew lubkrzew'w, kt6re zagraiaiq bezpieczeristwu ruchu drogowego tub kolejowego albo
bezpieczeristwu zeglugi; 6) drzew lub lcrzewfw w zwiqzku z prrebidowq dr6g publicznych lublinii kolejowych; 7) drzew, kt1rych obw6d pnia mierzony na wysokoici 130 cm nieprzekt'acza' a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nvyczajnego, klonujesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) g0 cm -v' przypadl;u pozostalych gatunktw drzew w celu prryri1rrnia grunt|w nieuiytkowanychdo uzytkowania innego ni| rolnicze, zgodr ego 

-z 
przeznaczeniem terenu, okre,{lonym

w miejscowym plani decyzji o warunkach zabudiwv
i zagospodarowania h ,ni Jk,,n;or.^-t
grunt o powierzchni hw skupiskach' pokrywaiqcych

nieu2ytkowych do uzytkowania
innego ni2 rolnicze, em terenu, okreilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabuclowy i zagospodarowania
terenu| 9) drzew lub lcrzew6w w nuiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub krzew1w na
lerenach zieleni; 10) drzew lub krzew6w, kt6re
z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruch
na wysokofci 130 cm wyno I
jezeli zostanq zastqpione w o
l2) drzew lub krzewdw, jezeli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb1w
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objgtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub krzewdtt'

z grobli staw6w rybnych; 14) drzew lub lczew6w, je2eli usunigcie jest zwiqzane z regulacjq
i utrzymaniem koryt ciekdw naturalnych, wykonywoniem i utrzymaniem urzqdzen wodnych
sluzqcych ksztaltowaniu zasobfw wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowei w zakresie

niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzefi; 15) drzew lub krzew6w usuwanych

z terenu poligondw lub plac6w twiczeri, sluiqcych obronnofci panstwa.2. W przypadkach,

o ktdrych mowa w ust. 1, je2eli wydanie zenvolenia na usunigcie drzetua lub lil'zewu zostalo

uzaleznione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzen zastgpczych,

a przesadzone albo posadzone drzewo lub lrrzew nie zachowaly 2ywotnolci po 3 latach od
dnia uplywu terminu wskazanego w tym zenttoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie

nasadze{t zastgpczych, lub przed upfinvem tego oltesu, z przyczyn zaleinych od posiadacza

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

naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzevi 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

lub lcrzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu egzekucyjnymw administracji".
W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyj4tkiem zwi4zanym z zarslnieniem,

dw6ch przeslanek, drzewo wskazane do usunigcia nie posiada korony i nie rokuje szans na

wznowienie wegetacj i oraz ze wzglgdu na zly stan fitosanitarny stanowi zagroLeme

bezpieczefrstwa ruchu drogowego. Wobec powylszego zez:wolenia na usunigcie drzewa

udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 5 i 10 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody cyt.: ,,art. 86 ust. L Nie nalicza sig oplat zcL

usunigcie; pkt. 5) drzew lub krzewow, kt6re zagrazajq bezpieczeristwu ruchu drogowego lah

kolejowego albo bezpieczefistwu Zeglugi; 10) drzew lub krzew6w, kt6re obuntarly lub nie

rokujq szansy na prze2ycie, z przyczyn niezale2nych od posiadacza nieruchomoici ".

JednoczeSnie, bior4c pod uwagg deklaracjg wykonania nasadzeh zamiennych oraz

przedloaony przezwnioskodawcg projekt planu nasadzen zamiennych, atakhe uwzglgdniaj4c

fakt, iz usuwane drzewo posiadalo wartoS6 przyrodnicz4 i l<rajohazowq oraz maj4c na

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

ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyL.: ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie zezwolenia na usunigcie

drzewa lub lcrzewu mo2e byt uzale2nione od olvellenia przez organ nasadzeri zastgpczych lub

przesadzenia tego drzewa lub lvzewu. Art. B3d ust. 2. W przypadku uzaleLnieniq v,ydania

zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzefi zastgpczych, zent,olenie

to okreila dodatkowo' l) miejsce nasadzeri; 2) liczbg drzew lub wielkoit powierzchni
krzew6w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub minimalny wiek
krzew6w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub lcrzew1w; 5) termin wykonania nasadzeri,'

6) termin zlozenia informacji o utykonaniu nasadzey't", zezwolenie na jego usunigcie zostalo

uzaleanrone 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 Iely,by zakupiony material nasadzeniowy byl jak
najlepszej jakoSci oraz zostil. objgty pracami pielggnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanie
wegetacji.

Pomimo braku zgody wlaScicieli nieruchomoSci na usunigcie 1 szt, drzewa
(wymienionego w pkt. 1 decyzji) rosn4cego na terenie pasa drogowego ul, Dubois w Lodzi,
ze wzglgdv na zagrozenie bezpieczehstwa ruchu drogowego, zezwolenia na wycigcie
przedmiotowego drzewa udzielono z oparciu o art. 10 $ 2 Kodeksu postgpowania

administracyjnego.
Zgodnie z treSci4 art. 83a ust. 2a i 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej

decyzji uznano za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w tr'odzi,
w zwiqzku z nieryraaeniem stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania
proj ektu niniej sze go zezw olenra.
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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) cyl.: "Organ wlaiciwy do wydania
zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin
tv zaleresie wystgpowania w ich obrgbie gatunk6w chronionych".

Bior4c powyisze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

l. 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 zywotno6ci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 3
ppkt' b sentencji lub przed uplyrvem tego terminu, z przyczyn zaleznych od posiadacza
nieruchonro6ci, naloZony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzenia
zastEpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego zgodnie z zezwoleniem, bgd4
rnialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawa art. 86 ust.
2 i 3 uoop.

2. Usr-urigcie drzewa poza terminem okreslonym w punkcie 3 ppkt a sentencji decyzji potraktowane
zostanie jako delikt adrninistracyjny, o kt6rym mowa w aft. 88 ust. I pkt 1 uoop, polegaj4cy na
usunigciu drzewa bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawg do wymieizenia
administracyjnej kary pienig2nej w wysoko6ci dwukrotnej oplaty za usunigcie drzewa.

3. Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzewa w terminie okre5lonym
w pkt. 3 ppkt a sentencji decyzji.

4. Zobowi4z.anie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych IJnEdu Miasta tr odzi o dokonaniu
nowego nasadzenia ma na celu umoZliwienie stwierdzenia,2e stronawypelnila warunek okreslony
w punkcie 2 sentencji decyzj|

5. Uzyskanie zezwoletia na usunigcie drzewanie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnosci karnej za
nieprzestrzeganie zakazow i ograniczeh wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotycz4cych
oclrrony przyrody i ochrony zwierz}L w szczeg6lno(;ci zakazu niszczenia gniazd i schronieri
zwierzyt objgtych ochron4 prawn4 oraz humanitarnego traktowania zwierzqtdzikich.

ieleni Miejskiej w N,odzi
94- 303 tr-6d2, ul. Konstantynowska 8/10

2. ala

Do wiadomoSci:
L Zarz4d Dr6g i Transportu

90-447 \,6d2, sl. 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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