
PREZYDENT MIAST A LODZI
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DECYZJA ZZ/788/18

Dzialaj4c na podstawie art. 104 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
adrninistracyjnego (tekst jednolity DZ. rJ. z 2017 r. poz.r257, z 201g r. poz. 149,650)
w zwrqzkuz aft.83 ust. 1, ar1. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, 3 i 4, afi.83d ust. I i2, art. g6 ust. 1pkt. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. U.z 2018t. poz. 1614) po rozpatrzeniu wniosku Zari4du Zieleni Miejskiej przy ulicy
Konstantynowskiej 8/1 0

orzeka:

1. Zezwoli(, Zarz4dowi Zieleni Miejskiej z siedzlbqprzy ulicy Konstantynowskiej g/10 na
usunigcie 3 sztuk drzew, wymienionych w tabeli m I, znajduj4cych rig tru terenie pasa
drogowego, drogi wewngtrznej, ul. Lubelskiej w okolicy ni zi, 24/26 i 32 w tr odzj
(dziaLka ewidencyjnanr 255114 w obrgbie G-4),bezpobrania oplaty ztegotytulu.

Usytuowanie drzew objgtych zezwoleniem okreslone zostalo w zalEczniku nr 1 do
decyzjr, stanowi4cym rysunek z naniesionLlokalizaciq drzew do usunigcia.
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abela nr drzew do us

L.p. Gatunek Obwdd pnia na
wysokoSci 130cm Uwagi

I Jesion pensylwaf ski 91 cm

Drzewo posiada pr6chniej4cy ubytek
u podstawy pnia. Na pniu widoczne
pgknigcie. Czgsc korony odlamana.

Drzewo stw arza zagr oLenie
bezpreczenstwa ruchu drogowego.

2 Jesion pensylwafski I2I cm
Drzewo osiada liczne pr6chniej4ce
ubytki na pniu, stwarza zagrohente
b ezpieczenstwa ruchu dro gowe go.

a
J Jesion pensvlwariski 172 cm

Drzewo posiada mate pr6chniej4ce
ubytki przy podstawie pnia. Korona

niebezpiecznie pochylona nad ci4giem
jezdnym. Posiada wypigtrzony systenr

korzeniowy. W obecnym stanie
stanowi zagro2eme ruchu drogowego,



2. UzaleLni( wydanie zezwolenia na usunigcie drzew wymienionych w punkcie 1 od
zast4pienia ich nowymi sadzonkami drzew w iloSci 3 sztuk jak w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Wvkaz nasadzeri

Nowe nasadzenia naleZy wykonad na dzialce ewidencyjnej o numerze Il87 w obrgbie
G-17, zgodnie z zal4cznikiem do decyzji, w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozwoj
nowych sadzonek. Planowane miejsce nasadzen nie moze kolidowai z istniej4c4 i planowan4
infrastruktur q te chnicznq.

3. Ustali6 nastgpuj4ce, kofcowe i nieprzekraczalte terminy realizacji zezwolenia:
a) termin usunigcia drzew wymienionych w punkcie 1 - do 30 wrzeSnia 2019r;
b) termin wprowadzenia nasadzen zastgpczych (posadzenia nowych drzew), o kt6rych

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 patdziernika20l9r.,
Zmiana terminu usunigcia drzew mohe nast4pii jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezwoleniu zmieniajqcym, pod warunkiem wyst?pienia z wnioskiem o zmiang przed
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zobowi4za6 wnioskodawcg Zaru4d Zleleni Miejskiej z . siedzibq przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Utzgdu Miasta N,odzi o wykonaniu nasadzefl
zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 2 w terminie L4 dni od daty ich wykonania.
Do powiadomienia nale?y doLqczyt mapg z lokalizacj4 posadzonych zamiennie drzew
oraz ich nazwg gatunkow4.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wptyn4t wniosek Zarz4du Zieleni Miejskiej z siedzib1 przy ulicy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie 3 sztuk drzew mieszczqcych sig na terenie
pasa drogowego, drogi wewnglrznej, ul. Lubelskiej w okolicy nr 25, 24126 i 32 w Lodzi
(dzialka ewidencyjna m 255ll4 w obrgbie G-4). W uzasadnieniu wniosku podano, 2e

ww. drzewa zamieraj4, posiadaj 4 znaczre wypr6chnienia i ubytki pnia. Ponadto drzewa
nr 1 i 2 posiadaj4bardzo zredukowane korony. Dodatkowo drzewo nr 2 jest uszkodzone - na
pniu obecne pgknigcie. Natomiast drzewo nr 3 jest pochylone. Do wniosku Strona dolqczyla
rysunki zlokalizacjq drzew do usunigcia oruz nasadzeniami zamiennymi.

Podstawg materialnoprawn4 rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawartew rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jestzasada,
Ze usunigcie drzew lub krzewSw z terenu nieruchomo6ci moZe nast4pi6 po uzyskanir"t
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zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgod,4 wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzert, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy i aniu23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. rJ. z 201k. poz. 1025) - jezeli drzewo, bqd7
krzew zagraZaiqtym urzqdzeniom. W mySl art.83a ust.i uoop. zezwolenie na usunietie
cltzewa lub krzewu zterenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo
prezydent miasta w formie decyzji administracyjnej, aw ptzypadku gdy zeLwoleme dotyczy
dtzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do r..;"rtru z-abytkAw - wojew6dzki
konserwator zabytk6w.

W arlykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawieraci imig, nazwisko, adres,lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule pru*y* wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wtasnoSci wzqd)eh,o kt6rych mowaw art' 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodE wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana,
nazwq gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysoko5ci- 130 cm,
a w przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) t go z tych
Pni, b) ego o poni2ejkorony kt6
termin lub 

rzyazynq'

z celu zwi4zanego z prowadzeniem dzialalnoS
przez projektanta posiadaj4cego odpo
zagospodarowania dzialki lub terenu w prz
wymagany z - Prawo budowlane _ okreslaj4cetLsytuowanie chomoSci i obiekt6w budowlanych
istniej4cych I projekt planu nasadzef zastgpczych,stanowi4cych suwane drzewa lub krzewy tuU' pro;et i
przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy taaz pio.let<tu
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjq o Srodowiskowych .r*urrnko*aniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w reahzacji przedsigwzigcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6wchronionych na
czynnoSci podlegaj4ce zakazom okreslonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 i l0 orazw art. 52 ust. 1
pkt. 1 ,3,7,8,I2,I3,I5 je2eli zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlohonq dokumentacj4w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
ozonym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
enie celem przeprowadzenia czynnosci urzgdowych. w tiakcie
in ustalono stan fa tyczny, okreslono cechy usuwanych drzew -

ich wartoSi przyrodnicz4, w tym rozmiar drzew, funkcjg jak4 pelni4 w ekosystemie, wartoSi
knlturow4, walory krajobrazowe i lokalizacjg. W terenie stwierdzon o 2e drzewa wnioskowane
do usunigcia to jesiony pensylwariskie. Drzewo nr 1 posiada pr6chniej4cy ubytek u podstawy
pnra oraz odlaman4 czesc korony. Na pniu widoczne pgknigcie. Orzewo nr 1 posiad a liczne
ubytki z v,rydzielaj4cym sig murszem. Drzewo
podstawie pnia oruz niebezpieczme pochyl
kolzeniowy drzewa jest wypigtrzony. Wsz
zagroLenie dla bezpieczenstwa ruchu drogo
posiadaj4 wartoSci kulturowych, jedynie niewielk4 wartoS6 przyrodnic zq i krajobrazow4. Na
t4 okoliczno56 sporz4dzono protok6l oglgdzin.

Rozpoznaj4c sprawQ i oceniaj4c zasadnoSd przedlo2onego wniosku, udzielon o zezwolenia
na usunigcie 3 sztuk drzew gatunku jesion pensylwariski, wyszczeg6lnionych w punkcie 1
sentencji decyzji.

Zasad4jest, ze posiadacz nieruchomoSci
kt6re nalicza i pobrera organ wlaSciwy do

ponosi oplaty za usunigcie
wydania zezwolenta na

drzew lub
usunigcie

krzew6w,
drzew lub
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klzew6w. Jakkolwiek treS6 art. 86 ust. I uoop zaklada wyj4tki i tak nie nahcza sig opiat za

usunigcie : ,,l)drzew lub krzew6w, na ktdrych usunigcie nie jest wymagane zezv,ol,enie,'

3) drzew lub kyzew6w, jezeli usunigcie jest zwiqzane z odnowq i pielggnacjq drzeu, rosnqcych
na terenie nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytkdw; 4) drzew lub krzewdw, kt6re
zagra2ajq bezpieczenstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub

funkcjonowaniu urzqdzeri, o kt1rych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego;S) drzew lub
krzew6w, kt6re zagrahajq bezpieczenstwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczeitstwu Zeglugi;6) drzew lub krzew6w w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych lub
linii kolejowych;7) drzew, kt6rych obw6d pnia mierzony na wysokoSci 130 cm nie przekracza:
a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm w przypadlar
pozostalych gatunkdw drzew w celu przywr6cenia gruntdw nieuzytkowanych do

uzytkowania innego ni| rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terent), okreilonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudov,y
i zagospodarowania terenu; 8) lcrzewu lub krzewfw rosnqcych w skupiskach, pokryv,ajqcycl't
grunt o powierzchni do 50m2, w celu przywr6cenia gruntfw nieuzytkowych do uzytkowanicr

innego ni2 rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreflonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarotvania
terenu; 9) drzew lub krzew6w w nviqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub krzev,6w ncr

terenach zieleni;10) drzew lub krzewdw, ktdre obumarly lub nie rokujq szansy na przeZycie,

z przyczyn niezaleinych od posiadacza nieruchomoSci;l l) topoli o obwodzie pnia mierzonynt
na wysokoici 130 cm wynoszqcym powy1ej 100 cm, nienale2qcych do gatunk|v, rodzimych,
jezeli zostanq zastqpione w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk6v;,'

t2) drzew lub krzewdw, je2eli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb1w
objgtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych;13) drzew lub krzev,6u,

z grobli stawdw rybnych; 14) drzew lub lcrzew1w, jeieli usunigcie jest zwiqzane z regulacjcT

i utrzymaniem koryt ciek|w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzeri wodnych
sluzqcych ksztaltowaniu zasob6w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie
niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzen;ll) drzew lub krzew6w usuwanych

z terenu poligon1w lub plac6w twiczen, slu2qcych obronnoici pcritstu,a.

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. I , jezeli wydanie zezwolenia na usunigcie drzev,ct

lub lcrzewu zostalo uzaleinione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykoncrnia

nasadzeit zastgpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachov,aly
|ywotnoici po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich
przesadzenie lub wykonanie nasadzen zastgpczych, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyt't

zale2nych od posiadacza nieruchomolci, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usunigcie
drzewa lub krzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzen
zastgpczych. Przepisy art. B3c ust. 4 oraz art. B3d ust. 2 i 4 stosuje sig odpovtiednio.3.
W przypadku niewykonania nasadzeri zastgpczych, o kt6rych mowa w ust. 2, zgodnie
z zezwoleniem na usunigcie drzewa lub krzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu
e gzekucyj nym w administr acj i " .

W przedmiotowej sprawie drzewawskazane do usunigcia s4 w ztrym stanie fitosanitarnyrn
i stanowi4 zagrohenre bezpreczehstwa ruchu drogowego. Wobec pov,ryZszego zezwolenia na

usunigcie drzew udzielono bez pobrania oplaty z tego tytutu, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt, 5

ustawy zdnta 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyt.'.,,art. 86 ust. l. Nie nalicza sig

oplat za usunigcie: pkt. 10 drzew lub krzewow, kt6re obumarly lub nie rokujq szans nct

prze|ycie, z przyczyn niezaleZnych od posiadacza nieruchomolci."

JednoczeSnie, bior4c pod uwagg deklaracjg wykonania nasadzeh zastEpczych oraz
przedlohony przez wnioskodawcg projekt planr"r nasadzef zamiennych a takle uwzglgdniaj4c
fal<I, t2 usuwane drzewa posiadajE warto66 przyrodnicza, i krajobrazowq oraz maj1c na

uwadze potrzebg odnawiania zasob6w skladn 3d
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1.

Ltst' hronie art. 83 c ust. 3. Wydanie zentolenia na usunigciedrze moze d olrreilenia przez organ nasadzer4 zastgpczych lubprze drzew t. 83d ust. 2. w przypadku uzaleinienia wydania
zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzeri zastgpczych, zezwolenie
to okreila dodatkowo; l) mieisce nasadzen; 2) liczbg drzew tuU wiliUrist powierzchni
kt'zev'dw| 3) minimalny obwdd pnia drzewa na wysokofui 100 cm lub minimalny wiek
krzet'vrhu| 4) gatunek lub odmiang drzew lub lcrzetu|w; 5) termin wykonania nasadzen,.
6) termin zlozenia informacii o wykonaniu nasadzeri", zezwi,lenie na usunigcie drzew zostalo
tzale2nione od spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkcie 2 sentencji d,ecyzji, w terminie
okreSlonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej ubytku
w ekosystemie miasta. W interesie Strony lezy, byl jak
najlepszej jakoSci oraz zostal objgty pracami
wegetacji. '"J'."r Ymanle

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzew
wnioskowanych do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. g3c
ust' 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r- o ochronie przyiody) cF.: "Organ wlaiciwy do
wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu przed'jego wydaniem iokonuje oglgdzin
t'tt zakresie wystgpowania w ich obrgbie gatunt6w chionionych".

Bior4c powy2sze pod uwagg orzeczonojak w sentencji.

2.

Pouczenie:

W odniesieniu do dtTew wymienionych w punkcie nr 1 sentencji decyzji, wobec kt6rych
przewidziano zast4pienie ich nowymi drzewami w punkcie-Z sentencjr zezwolenia,
a posadzone dtzewa nie zachowajl 2ywotnoSci po 3 latach od dnia ,,pty*.r terminu

przed uplywem tego terminu, z przyczyn
ony zostanie ponownie w drodze decyzji
W przypadku niewykonania nasadzef

ialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji. podstawa art. g6 ust. 2 i 3 uoop.
Usunigcie drzew
potraktowane zos
uoop, polegaj4cy
do wymierzenia
usunigcie drzew.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzew w terminie okreSlonym
wpkt. 3 ppkt a sentencji decyzji.
Z,obowi}zanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia WydziaLuochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdl Miasta tr-odzi
o dokonaniu nowych nasadzenma na celu umoZliwienie stwierdzenia, zL strona wypelnila
warunek okre5lony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoScikarnej ikaj4cych , prr"iir6* og6lnych,dotycz szczeg6lnoSii ziUazu niszczentagnrazd q prawnq oru, hrrrrrurritarnego traktowania
zwierzqt dzikich.

5.
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6. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w tr odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta \'odzi,
dzialaj4cego z upowaZnienia Prezydenta Miasta N,odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Zup.I

:LIILLU
ito, r,ict_*;r

Zalaczniki:
l. Mapa zprzybliAon4lokalizacj4 drzew do usunigcia.

ieleni Miejskiej w tr odzi
94- 303 tr,6d2,uL. Konstantynowska B/10

2. ala

Do wiadomo5ci:
1. Zarz4d Dr6g i Transportu

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

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