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DBCYZJA ZZ/757 I18
Dzialal4c na podstawie art. 10 $ 2 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. IJ. z 2017 t. poz.l257, z 201g r.
poz. 149,650) w zwi4zku z art.83 ust. 1, art. g3a ust. 1, arl. g3c ust. 1, 3 i 4, art. g3d
r-rst. 1 i2. art.86 ust. 1 pkt. 5 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia2}}4 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity w Dz' tJ. z 2018r. poz. 1614) po rczpatrzeniu wniosku Zaru4di Zieleni
Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10

l. Zezwoli(. Zarz4dowi Zieleni Miejskiej z siedzlbqprzy ulicy Konstantynowskiej g/10 na
usunigcie 1 sztuki clrzewa wymienionego w tabeli m I, znajduj4cego ,ig nu terenie pasa
drogowego, drogi wewngtrznej ur. odyrica na wysokosci n 42 w tr odzi gziaka
ewidencyjnanr 74123 obrgbie G-16), bez pobrania oplaty ztego tytulu.

Tabela L Wvkaz drzew

Usytuowanie drzewa objgtego zezwoleniem okreslone zostalo w zalEczniku nr
d ecy zji, stanowi4c ym rys unek z nanie si on 4 lokalizacj q dr zew a do usuni gc i a.

2. UzaleLni( wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie
zastqprenia go now4 sadzonk4 drzewaw ilosci 1 sztuki jakponizej w tabeli.

abela nr kaz nasadzen ia zastgpczr

L.p. Gafunek Parametry nasadzef (obwri<l pnia
w cm, na wysokoSci 100 cm)

1
D4b szypulkowy

,,Fastigiate Koster" powyzej 12 cm

1do

lod

wykonai na dzialce ewidencyjnej o numerze 1lg7 w obrgbie
do decyzji, w miejscu gwarantuj4cym prawidrowy rozw6j
miejsce nasadzenia nie moze kolidowad z istnieilcE

icznE.
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r a do usuniecia

L.p. Gatunek Obwr6,d pnia na
wysokoSci 130cm Uwagi

1 Robinia akacjowa 237 cm

Drzewo zamiera i nie rokuje szans na
dalszy prawidlowy rozwoj. posiada
liczne pr6chniej4ce ubytki na pniu.

W obecnym stanie stanowi zagrolenie
bezpieczenstwa ruchu drogowe go.



3. Ustalid nastqpuj4ce, kof,cowe i nieprzekraczalne terminy realizacjr zezwolenia'.

a) termin usunigcia drzewawymienionego w punkcie 1 - do 30 wrze5nia20l9r.;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastgpczego (posadzenia nowego drzewa), o kt6rym

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 pafldziernika20l9r.'
Zmiana terminu usunigcia drzewa moae nast4pi6 jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezwoleniu zmieniajqcym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmiang ptzed

uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zobowiyza( wnioskodawcg Zarzqd Zieleni Miejskiej z - siedzibq WZy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi o wykonaniu nasadzenia

zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania.
Do powiadomienia nale|y dol4czyt mapg zlokahzacj4 posadzonego zamiennego drzewa.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych

UMI- wplyn4l wniosek Zaru4du Zieleni Miejskiej z siedzibq przy ulicy Konstantynowskiej

8/10 w sprawie wydania zezwoleniana usunigcie 1 sztuki drzewamieszcz4cego sig na terenie

pasa drogowego, drogi wewngtrznej, ul. Odyrica na wysokoSci nr 42 w Lodzi (dzialka

ewidencyjna 74123 w obrgbie G-16, we wniosku blgdnie okreSlona jako dziaLka 92114).

W uzasadnieniu wniosku podano, i2 v,rw. drzewo jest silnie zamierui4ce. Do wniosku Strona

dot4czylarysunki zlokalizacjq drzewa do usunigcra oraz nasadzenia zamiennego.

Podstawg materialnoprawnE rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy

zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawatta jest zasada,

Ze usunigcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moZe nast4pii po uzyskaniu

zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela

nieruchomoSci, wlariciciela urz4dzen, o ktorych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dma 23 kwietnia

1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.IJ. z 2018r. poz. 1025) - jezeli drzewo,b4d2

krzew zagraaaj4tymwz1dzeniom. W mySl ar1. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie

drzewalub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji wojt, burmistrz albo

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

drzewa lub krzewu z tereru nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki
konserwator zabytk6w.

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

zezwolenta na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawierac: imig, nazwisko, adres,

lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania

nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzEdzen, o ktorych 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 przypadku gdy na tej wysoko6ci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kaldego z tych
pni, b) nie posiada v,ryra1nie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej

korony drzewa. WielkoS6 powierzchni, zkt6rej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyczynQ,

termin zamierzonego usunigcia drzewa lub krzewu oruz wskazanie czy usunigcie wynika
zceluzwiqzanegozprowadzeniemdzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonany
przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt

zagospodarowania dziatki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla ktorej jest on

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

usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiektow budowlanych
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istniejqcych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzen zastgpczych,
stanowi4cych kompensacjE przyrodniczq za usuwane drzewa lub lczewy lub--projekt
przesadzenia drzewa lub krzewu, wykon ny w formie rysunku, mapy taoz piolet<tu
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych lr*urunko*aniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w rcalizacji przedsigwzigcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwoleme w stosunku dlo gatunk6w chronionych na
czynnoSci podlegaj4ce zakazom okre6lonym w aft. 51 ust. 1 pkt. t-4 i to orazw art. 52 ust. 1
pkt. 1,3,7,8,72,I3,I5 jeZeli zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlohonldokumentacj4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedlolonym wniosku, wobec t 

"go 
w mySl ar1. 50 $ 1 ustawy Kpa

Wznaczono oglgdziny w terenie ceiem przeprowadzenia czynnoSci urzgdowych. W tiat<cle
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanego drzewa -jego wartoSi przyrodniczE, w tym rozmiar drzewa, funkcjg jakE pelni w ekosystemie, warto6i
kulturow4, walory ktajobrazowe i lokalizacjg. W terenie stwierdzon o ze drzewo wnioskowane
do usunigcia to robinia akacjowa o obwodzie pnia244cm. Drzewo nie posiada korony i nie
rokuje szans na dalszy prawidlowy rozwoj. Ponadto na pniu posiada liczne pr6chniej4ce
ubytki. w obecnym stanie drzewo to st Lnowi zagroieme dla bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Wnioskowane do usunigcia drzewo tri" posiada wartoSci kulturowych,
przyrodniczych ikrajobrazolvych. Na t4 okolicznoS 

" "potr1itono 
protok6l oglgdzin.

Rozpoznaj}c sprawQ i oceniaj4c zasadno5i przedlolonego wniosku, udzielon o zezwolenia
na usunigcie I sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, wyszczeg6lnionego w punkcie 1
sentencji decyzji.

Zasadqjest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza r pobrera organ wlasciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek tre56 art. 86 ust. 1 uoop zaldadawyjatki i tak nie nalicza rlg opfut ,u
usunigcie :

l) ,drzew lub lcrzew6w, na kt6rych usunigcie nie jest wymagane zezwolenie,.
3) drzev' lub krzew6w, je2eli usunigcie jest nuiqzane z odnowq i pietggnacjA drzew rosnqcych
na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk6w; 4) drzew iub lcrzew1w, kt6re
zagrazaiq bezpieczerist'wu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub
funkcjonowaniu urzqdzeri, o kt6rych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego; 5) drzew lub
krzewdw, ktdre zagra1ajq bezpieczeristwu ruchu drogowego tub ioleiowego albo
bezpieczenstwu zeglugi; 6) drzew lub lnzew|w w zwiqzku , prrebidowq dr6g pubticznych lublinii koleiowych; 7) drzew, kt6rych obw6d pnia mierzony na wysokisii 130 cm nie
przekracza: a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowia zuyczajnego, klonu
iesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolisinngo, i1 B0 cm -v' przypadlru pozostalych gatunk|w drzew - w celu przywr\cenia grunt|w nieuzytkowanych
do u.ytkowania innego ni2 rolnicze, zgoclnego z przeznaczeniem terent), otcreiloiym

nego lub decyzji o warunkach zqbudowv
rosnqcych w skupis kach, polcrywai qcyc:h

cenia grunt1w nieuzytkowych do uzytkowania
innego ni2 rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
lerenu| 9) drzew lub lcrzewdw w zwiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzeilub krzew1w na
terenach zieleni; I0) drzew lub krzew6w, ktdre obumarly tub nii iokujq szansy na przezycie,

chomoici; 11) topoli o obwodzie pnia mierzonym
100 cm, nienaleiqcych do gatunk|w rodzimych,
onie wegetacyjnym drzewami innych gatunkfw,.

l2) drzew lub kt"zew6w, jezeli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roSlin, zwierzqt i grzyb7w
obigQch ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych, t3) drzew lub lcrzew^w
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z grobli staw6w rybnych; 14) drzew lub lcrzew|w, jeZeli usunigcie jest zwiqzane z regulaciq
i utrzymaniem koryt ciekdw naturalnych, wykonl+vaniem i utrzymaniem urzqdzeri wodnych

sluZqcych ksztaltowaniu zasob6w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowei w zakresie

niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdze{t; 15) drzew lub krzew6tt, usuwanych

z terenu poligon6w lub placdw twiczen, sluhqcych obronnoici panstwa.2. W przypadkach,

o ktdrych mowa w ust. 1, jeieli wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu zostalo

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

a przesadzone albo posadzone drzewo lub lcrzew nie zachowaly 2ywotnoici po 3 latach od

dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub vtykonanie

nasadzeri zastgpczych, lub przed uplyvem tego olvesu, z przyczyn zaleznych od posiadacza

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

nalrlada 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

nasadzeyi zastgpczych, o kt6rych mowa y) ust. 2, zgodnie z zenuoleniem na usunigcie drzev,a

lub krzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu egzekucylnymw administracii".

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z vtyj1tkrem zwrqzanym z zaistuieniem,

dw6ch przeslanek, drzewo wskazane do usunigcia zamiera i nie rokuje szans na dalszy

prawidlowy rozwoj oraz ze wzglgdu na zly stan fitosanitarny stanowi zagtoLeme

bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wobec powyzszego zezwolenia na usunigcie drzewa

udzielono bez pobrania opLaty ztego 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 krzew6w, kt6re zagra2ajq bezpieczensfwu ruchu drogowego lub

kolejowego albo bezpieczerisfwu zeglugi; l0) drzew lub krzetu6w, kt6re obumarly lub nie

rokujq szansy na przezycie, z przyczyn niezaleZnych od posiadacza nieruchomoici".

Jednoczesnie, bior4c pod uwagg deklaracjg wykonania nasadzenia zamtennego oraz

przedloaony przez wnioskodawcg projekt planu nasadzenia zamiennego, a takle
uwzglgdniaj4c fakt, iZ usuwane drzewo posiadalo wartoSd przyrodnicz1ikraiobrazowE oraz

majqc na uwadze potrzebg odnawiania zasob6w sktradnik6w 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 lcrzewu moie byt uzaleZnione od olveilenia przez organ nasadzefi

zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. ArL 83d ust. 2. W przypadkrr

uzaleZnienia wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu od wykonania nasadzen

zastgpczych, zezwolenie to olcreila dodatkowo: l) miejsce nasadzefi; 2) liczbg drzew lub

wielkoit powierzchni krzew6w; 3) minimalny obwdd pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub

minimalny wiek lvzewdw; 4) gatunek lub odmiang drzew lub lrrzewow; 5) termin wykonania

nasadzeyi; 6) termin zlozenia informacji o wykonaniu nasadzeri", 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 leLy, by zakupiony
rnaterial nasadzenioury byl jak najlepszej jakoSci oruz zostal objgty pracami pielggnacyjnymi
gwarantuj 4 cymi trtr zymani e we getacj i.

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzewa

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

1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.'. " Organ wlaiciwy do wydania

zezwolenia na usunigcie drzewa lub lvzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin

w zakresie wystgpowania w ich obrgbie gatunkow chronionych".

Bior4c powy2sze pod uwagg orzeczonojakw sentencji.
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l.

pouczenie:

obowi4zek wykonania nasadzenia zastgpcz
zastgpczego zgodnie z zezwoleniem, bgd4 mia\y zastosowanie przepisy o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji. podstawa art. g6 ust. 2 i 3 uoop.

2.

3.

4.

Niniejsza decyzja wygasa w przypadku
w pkt. 3 ppkt a sentencji decyzji.

nieusunigcia drzewa w terminie okreSlonym

5.

6.

zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzjido powiadomienia Wydzialu ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych urzgdu Miasta tr odzio dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umozliwienil stwierizen ia, ze stronawypeinila warunek okreslony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzewanie zwalnia z obowrpzku i odpowiedzialnosci

iczeri wynikaj4cych z przepisow og6lnych,
wierzqt, w szczeg6lnoSci zakazu niszczenia
n4 prawn4 oraz humanitarnego traktowania

Od niniejszej decyzji przysluguje strono
Odwolawczego w tr odzi, wniesione za poS
Srodowiska i Rolnicfwa w Departamencie
dzialaj4cego z upowa2nienia prezydenta
otrzymania.

t +nnTl

ZTALIJ
RrJrrdci?a

Zalaczniki:
I ' Mapy z przybli2on4lokalizacjq drz:,ewa do usunigcia oraz nasadzeniem zamiennym.

eleniMiejskiejwtr odzi
6d2, ul. Konstantynowska g/10

2. ala

Do wiadomoSci:
L Zarzyd Dr6g i Transportu

90-441 N,6d2,u,1. Piotrkowska 173

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia T6listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.u. 22006r. Nr 225, poz. 1635).
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