
PREZYDENT MIAST A LODZI

Znak: DS S-OSR-II.6 1 3 1 .875.20 1 8.KG tr 6d2, dnia 07.09.2018 r.

DECYZJA ZZl766118

Dziatraj4c na podstawie ar1. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. rJ. z 2017 r. poz.l257, z 20rg r. poz. l4g, 650)
wzwiqzkuzart.33 ust. 1, art.83cust. 1,3i4,art.83dust. li2,art.86ust. 1pkt.5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. rJ. z 20I8r. poz. 1614)
po rczpatrzeniu wnioskuZarzqduZieleni Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10

orzeka2

l. Zezwoli(. Zarz4dowi Zieleni Miejskiej z siedzibq przy ulicy Konstantynowskiej 8/10 na
usunigcie I sztuki drzewa wyrnienionego w tabeli nr I, znajduj4cego sig na terenie pasa
drogowego, drogi wewngtrznej ul. Karpiej przy nieruchomo5ci nr 56/58 w tr odzi
(dzialka ewidencyjnanr l93ll9 w obrgbie G-16), bez pobrania oplaty ztego tytulu.

Tabela

Usytuowanie drzewa objgtego zezwolemem okreslone zostalo w zal4czniku nr 1 do
decyzjr, stanowiqcym rysunek z naniesiona,lokahzacjq drzewa do usunigcia.

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

aDela nr z, n asadzen ra

L.p. Gatunek Parametry nasadzerfi (obwrid pnia
'w cm, na wysoko.Sci 100 cm)

1
D4b szypulkonvy

,,Fastigiate Koster"
powyZej 12 cm

Nowe nasadzenie nale?y wykona6 na dzialce ewidencyjnej o numerze Il87 w obrgbie G-117,
zgodnie z zalqcznrkiem do decyzji, w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozwoj nowej
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a nr . Wykaz {lrzewa do usu ta

L.p. Gatunek Obwdd pnia na
wysoko5ci l30cm Uwagi

1 Klon iesionolistnv 202 cm

Drzewo posiada pr6chniej4cy ubytek
kominowy, Slady po odlamanych

konarach oraz owocniki grzyb6w na
pniu. System korzeniowy drzewa
wypiEtrza kostkg chodnikow4 na

ci4gu pieszym. Drzewo to stanowi
zagr ohenie b ezpte c zenstwa ruc hu

drogowego.



sadzonki. Planowane miejsce nasadzenra nie moze kolidowa6 z istniejqc4 i planowan4
infrastruktur4 techniczn4.

3. Ustalid nastgpuj4ce, koricowe i nieprzekraczalne terminy realizacji zezwolenra:
a) termin usunigcia drzewa wymienionego w punkcie 1 - do 30 wrzeSnia20lgr;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastEpczego (posadzenia nowego drzewa), o kt6rym

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 patdziernika2Dlgr.,
Zmiana terminu usunigcia drzewa mohe nast4pii jedynie na wniosek strony w decyzji -
zezwoleniu zmremajqcym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmiang przed
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zobowiqzad wnioskodawcg Zarzqd Zieleni Miejskiej z siedzibq przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi o wykonaniu nasadzenia
zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania.
Do powiadomienia nale2y dolEczyt mapQ zlokahzacj4 posadzonego zamiennego drzewa.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wplyn4l wniosek Zarz4du Zieleni Miejskiej z siedzibq przy uhcy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwoleniana usunigcie I sztuki drzewamieszcz4cego sig na terenie
pasa drogowego ul. Karpia przy posesji nr 56/58 wLodzi (dziatka ewidencyjnam lg3llg
w obrgbie G-16). W uzasadnieniu wniosku podano, iz ww. drzewo zamiera, posiada
wypr6chnienia i ubyki pnia i jest uszkodzone. Brak mozliwo6ci przywr6cenia statyki. Do
wniosku Strona dolqczyla rysunki z lokalizacjq drzewa do usunigcia oraz nasadzeniem
zamiennym.

Podstawg materialnoprawn4 rozpatrzenra przedmiotowej sprawy stanowiq przepisy
zawartew rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jestzasada,
2e usunigcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moze nast4pii po uzyskaniu
zezwolenra wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzEdzeh, o kt6rych mowa w art. 49 $ I ustawy z dnia23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.IJ. z20I8r. poz. 1025) - jezeli drzewo,bEdL
krzew zagraZajE tym urzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.l uoop. zezwolenie na usuniecie
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo
prezydent miasta w formie decyzji administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6clzki
konserwator zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenra na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawiera(,: imig, nazwisko, adres,
lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci trzqdzeh, o kt6rych mowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wtraSciciela nieruchomo6ci je6li 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 - obw<id kaZdego z tych
pni, b) nie posiada wyraLnie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej
korony drzewa. WielkoS6 powierzchni,zkt6rej zostanie usunigty krzew,miejsce, przyczynQ,
termin zamrerzonego usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanre czy usunigcie wynika
z celu zwi4zanego zprowadzeniemdzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonany
ptzez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
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zagospodarowania dziaNki lub terenu w przypadktt 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 obiekt6w budowlanych
istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzen zastgpczych,
stanowi4cych kompensacjg przyrodnicz4 za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt
przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy b4dz projektu
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach 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 okre5lonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 i 10 orazw art. 52 ust. 1

pkt. 1,3,7,8,12,13,I5 jeheli zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlo2ony dokumentacj4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedLolonym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
rn}znaczono oglEdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzgdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanego drzewa -
jego warloSi przyrodnicz4, w tym rozmiar drzewa, funkcjg jak4 petni w ekosystemie, wartoS6
kulturow4, walory krajobrazowe i lokalizacjg. W terenie stwierdzono Le drzewo wnioskowane
do usunigcia to klon jesionolistny o obwodzie pnia 202 cm. Drzewo jest w zlym stanie
fitosanitarnym - posiada pr6chniej4cy ubyek kominowy, Slady po odlamanych konarach oraz
owocniki gtzybow na pniu. System korzeniowy drzewa vqrpigtrza kostkg chodnikow4 na
ci4gu pieszym. W obecnym stanie drzewo to stanowi zagro2enie dla bezpieczefstwa ruchu
drogowego. Wnioskowane do usunigcia drzewo nie posiada waftoSci kulturowych, jedynie
niewielk4 wartoSd przyrodnicz4 i lcajobrazowq. Na t4 okolicznoS (, sporz4dzono protok6l
oglgdzin.

Rozpoznajqc sprawg i oceniaj4c zasadnoSi przedlohonego wniosku, udzielono zezwolenra
na usunigcie 1 sztuki drzewa gatunku klon jesionolistny, v,ryszczeg6lnionego w punkcie 1

sentencji decyzji.

Zasadqjest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub
lcrzew6w. Jakkolwiek treS6 ar1. 86 ust. 1 uoop zaklada wyjAtki i tak nie nalicza sig oplat za
usunigcie :

l) ,drzew lub krzew6w, na ktdrych usunigcie nie jest wymagane zenuolenie,.
3) drzew lub krzewow, jezeli usunigcie jest nuiqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcych
na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk6w; 4) drzew lub krzew6w, kt6re
zagra2ajq bezpieczeristwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub
funkcjonowaniu urzqdzeri, o kt6rych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego,. 5) drzew lub
krzev,6w, kt6re zagrazaiq bezpieczeristwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczerislwu 2eglugi; 6) drzew lub krzew6w w zwiqzku z przebudowq drdg publicznych lub
linii kolejowych; 7) drzew, kt6rych obw6d pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie
przekracza: a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nvyczajnego, klonu
iesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm -
t'v przypaclku pozostalych gatunkdw drzew - w celu przl+vr6cenia gruntdw nieuzytkov)anych
do uzytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym
w mieiscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabuclowy
i zagospodarowania terenu; 8) krzewu lub krzewfw rosnqcych w skupiskach, polcrywajqcyci:h
grunt o powierzchni do 50m2, w celu przywr1cenia gruntdw nieuzytkowych do u|ytkowania
innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenLt, okreilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenLt; 9) drzew lub lcrzewfw w nuiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub lrrzew1w na
terenach zieleni; l0) drzew lub krzew6w, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na prze2ycie,
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z przyczyn niezaleZnych od posiadacza nieruchomoSci; 1l) topoli o obwodzie pnia mierzonynt
na wysokoici 130 cm wynoszqcym powyzej 100 cm, nienale2qcych do gatunkdw rodzimych,
je2eli zostanq zastqpione w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk|u,,'
l2) drzew lub lrrzevvdw, jeZeli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roSlin, zwierzqt i grzyb6u,
obigtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub krzeyt,dw
z grobli staw1w rybnych; 14) drzew lub krzewdw, jeieli usunigcie jest zwiqzane z regtrlacjq
i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych, wykorynvaniem i utrzymaniem urzqdzen wodnych
slu2qcych ksztaltowaniu zasobdw wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zah,esie
niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzeri; 15) drzew lub krzewfw ttsuv,,anych
z terenu poligon6w lub plac6w 6wiczen, slu2qcych obronnoici paristwa.2. W przypadkach,
o kt6rych mowa w ust. I, je2eli wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu zostalo
uzaleZnione od przesadzenia tego drzewa lub llzewu albo wykonania nasadzeft zastgpczych,
a przesadzone albo posadzone drzewo lub lcrzew nie zachowaly 4nuotno,fui po 3 lotach od
dnia uplyuu terminu wskazanego w tym zenwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
nasadzefi zastgpczych, lub przed uplywem tego olcresu, z przyczyn zalehnych od posiadacza
nieruchomoici, organ wlafciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzey,tt
naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzen zastgpczych. Przepisy
art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio.3. W przypadku niewykonanict
nasadzeit zastgpczych, o kt6rych mowa w ust. 2, zgodnie z zenttoleniem na usunigcie drzewa
lub krzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu egzekucylnym w administracji".

W przedmiotowej sprawie drzewo wskazane do usunigcia ze wzglgdu na zly stan
fitosanitarny stanowi zagrolenre bezpteczenstwa ruchu drogowego. Wobec powyZszego
zezwolenia na usunigci e drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, zgodnie z al"t. 86
ust. 1pkt.5 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyt.'.,,art. 86 ust. I. Nie
nalicza sig oplat za usunigcie: pkt. 5) drzew lub krzew6w, kt6re zagrahajq bezpieczeitstwtt
ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu ieglugi".

JednoczeSnie, bior4c pod uwagg deklaracjE wykonania nasadzenia zamiennego oraz
przedNohony ptzez wnioskodawcg projekt planu nasadzema zamiennego, a takle
uwzglgdniaj4c fakt, iz usuwane drzewo posiada war1o56 przyrodnicz4 i krajobtazowE otaz
maiqc na uwadze potrzebg odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody, w mySl art. 83c
ust. 3 i ar1. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, c54.'. ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie zezwolenia
na usunigcie drzewa lub hrzewu moie byc uzaleznione od olcreilenia przez organ nasadzefi
zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art. 83d ust. 2. W przypadku
uzaleZnienia wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzen
zastgpczych, zenuolenie to okreila dodatkowo: 1) miejsce nasadzeri; 2) liczbg drzeu, lub
wielkolt powierzchni lcrzewdw; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lrrb
minimalny wiek krzew6w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub krzew6w; 5) termin wykonania
nasadzefi; 6) termin zlozenia informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na jego
usunigcie zostaLo uzale2nione od spelnienia warunku, okre6lonego w punkcie 2 sentencji
decyzji, w terminie okreslonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celn
zrekompensowania ubyku w ekosystemie miasta. W interesie Strony IeLy, by zakupiony
materraL nasadzeniowy byt jak najlepszej jakoSci oruz zostal objgty pracami pielggnacyjnymi
gwarantuj 4cymi utrzymanie wegetacj i.

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzewa
wnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunkow chronionych (art. 83c
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlalciwy do
wydania zenryolenia na usunigcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin
w zakresie wystgpowania w ich obrgbie gatunk|w chronionych".

Bior4c powyZsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.
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2.

l.

5.

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 zywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu
wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn
zale2nych od posiadacza nieruchomoSci, nalohony zostanie ponownie w drodze decyzji
obowi4zek wykonania nasadzenia zastgpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia
zastEpczego zgodnie z zezwoleniem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji. Podstawa art. 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. 88 ust. 1 pkt 1

uoop, polegaj4cy na usunigciu drzewa bezvrymaganego zezwolenia. stanowi4cy podstawg
do wymierzema administracyjnej kary pienigZnej w wysokoSci dwukrotnej opLaty za
usunigcie drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzewa w terminie okreSlonym
w pkt. 3 ppkt a sentencji decyzji.
Tobowt4zanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi
o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umozliwienie stwierdzenia, ze strona
wypelnila warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolema na usunigcie drzewa nie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialnoSci
karnej za nieprzestrzeganie zakazow i ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych,
dotycz4cych ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnoSci zakazu niszczema
gnrazd i schronieri zwierzqt objgtych ochron4 prawn? oraz humanitarnego traktowania
zwrerzyt dzikich.
Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w N,odzi, wniesione za poSrednicfwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N-odzi,
dzialaj4cego z upowaZnienia Prezydenta Miasta tr odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.
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Zalaczniki:
1 . Mapy zprzybli2onElokalizacj4 drzewa do usunigcia oraznasadzeniem zamiennym.

ieleni Miejskiej w tr-odzi
94- 303 tr 5d2, ul. Konstantynowska 8/10

2. ala

Do wiadomoSci:
1 . Zarz4d Dr6g i Transportu

90-447 \,od2,ul. Piotrkowska 173

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