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DECYZJA ZZI759118

Dzialal4c na podstawie art. 10 $ 2 i aft. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (ekst jednolity Dz. IJ. z 2017 r. poz.l257, z 2018 r.
poz. 149, 650) w zwiqzku z art. 83 ust. 1, ar1. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1 , 3 i 4, art. B3d
ust. li2,art.86ust. lpkt.5il0ustawyzdma16kwietnia2}}4r.oochronieprzyrody
(tekst jednolity w Dz. U. z 2018r. poz. 1614) po rczpatrzeniu wniosku Zarz4du Zielent
Miejskiej przy ulicy KonstantynLowskiej 8/10

orzekai

l. Zezwoli( Zarz4dowi Zieleni Miejskiej z siedzib1 przy uhcy Konstantynowskiej 8/10 na
usunigcie I sztuki drzewa wymienionego w tabeli nr l, znajdurj4cego sig na terenie pasa
drogowego, drogi wewngtrznej ul. Slowackiego w okolicy nr 14 w Lodzi (dzialka
ewidencyjnanr 162 w obrgbie G-14), bezpobraniaoplaty ztego tytulu.

Tabela l.w

Usytuowanie drzewa objgtego zezwoleniem okreslone zostalo w zalqczniku nr 1 do
de cy zii, stanowi 4cym rysunek z naniesion 4 Iokahzacj a, dr zew a do usuni gcia.

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

abela nr z nasaclzenia o

L.p. Gatunek Paramefry nasadzef (obw6d pnia
w cm, na rvysoko5ci 100 cm)

D4b szypulkowy
,,Fastigiate Koster" powy2ej 12 cm

Nowe nasadzenie nale?y wykonai na dzialce ewidencyjnej o numerze Il87 w obrgbie
G-77, zgodnie z zal4cznrkiem do decyzji, w miejscu gu'arantuj4cym prawidtrowy rozwoj
r-rowej sadzonki. Planowane miejsce nasadzenia nie mohe kolidowad z istniej4c4
i p lano wan4 infrastruk tur 4 technicznq.
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wbel

a nr kaz drzewa do usun

L.p. Gatunek Obw6d pnia na
wysokoSci 130cm

Urvagi

I Jarzqb poSredni 148 cm

Drzewo obumarlo i nie rokuje szans na
wznowienie wegetacji. Na pniu
widoczne owocniki grzybow.

W obecnym stanie stanowi zagroZeme
b ezpieczehstwa ruchu dro gowe go.



3. Ustalid nastgpuj4ce, kofcowe i nieprzekraczalne terminy reahzacji zezwolenta:
a) termin usunigcia drzewa wymienionego w punkcie 1 - do 30 wrzeSnia20I9r.;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastEpczego (posadzenia nowego drzewa), o kt6rym

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 pa1dziernika20l9r.,,
Zmrana terminu usunigcia drzewa mohe nast4pii jedynie na wniosek strony w decyzji -

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

4. Zobowi4za( wnioskodawcg Zarzqd Zieleni Miejskiej z . siedzib4 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 daty jego wykonania.
Do powiadomienia nale?y dolqczyf mapg zlokahzacj4posadzonego zamiennego drzewa.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej z siedzibq przy ulicy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwoleniana usunigcie I sztuki drzewamieszczqcego sig na terenie
pasa drogowego, drogi wewngtrznej, ul. Slowackiego w okolicy nr 14 w Lodzi (dzialka
ewidencyjna nr 162 w obrgbie G-14). W uzasadnieniu wniosku podano, iz ww. drzewo jest
suche. Do wniosku Strona dolqczyLa rysunki z lokalizacj1 drzewa do usunrqcia oraz
nasadzeniem zamiennym.

Podstawg materialnoprawn4 rozpatrzenia przedmiotowej sprar,vy stanowi4 przepisy
zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W ar1. 83 ust. 1 uoop. zawafia jest zasada,
ze usunigcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moZe nast4pii po uzyskauiu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgod1 wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urz4dzeh, o kt6rych mowa w art. 49 $ I ustawy z dma23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1025) - jeLeh drzewo, bqdL
krzew zagra4ajEtym urzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.l uoop. zezwolenie na usuniecie
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, bulmistrz albo
prezydent miasta w formie decyzji administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenre dotyczy
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki
konserwator zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenra na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawieral:. imig, nazwisko, adres,
lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wtasnoSci urzqdzeh, o kt6rych mowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodq wlaSciciela nieruchomoSci 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 wyrulnie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej
korony drzewa. Wielko66 powierzchni, zktorej zostanie usunigty krzew, miejsce, pruyczynQ,
termin zamierzonego usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika
z celu zwiqzanego z prowadzeniem dziatalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonany
przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
zagospodarowania dzialki lub terenu w przypadku 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 budowlanycli
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istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzen zastgpczych,
stanowi4cych kompensacjg przyrodniczq 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 przedsigwziEcia w zakresie
oddzialywama na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na
czynnoSci podlegajqce zakazom okreslonym w art. 51 ust. 1 pkt. I-4 i I0 orazw art. 52 ust, 1

pkt. 1,3,7,8,12,13,15 jezeli zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zloAonE dokumentacjq w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedLolonym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
Wznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzgdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanego drzewa -
jego warlo5i przyrodniczq, w tym rozmiar drzewa, funkcjg jak4 pelni w ekosystemie, wartoS6
kulturow4, walory fuajobrazowe i lokalizacjg. W terenie stwierdzono ze drzewo wnioskowane
do usunigciato iaru4b poSredni o obwodzie pnia 148 cm. Drzewo obumarlo i nie rokuje szans
na wznowienie wegetacji, na pniu posiada widoczne owocniki grzyb6w. W obecnym stanie
drzewo to stanowi zagrohenie dla bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wnioskowane do
usunigcia drzewo nie posiada warloSci kulturowych, przyrodniczych i I<rajobrazowych. Na t4
okolicznoS c sporzEdzono protok6l oglgdzin.

RozpoznaiEc sprawQ i oceniaj4c zasadnoSd przedNohonego wniosku, udzielono zezwolenia
na usunigcie 1 sztuki drzewa gatunku jarzqb poSredni, Wszczegolnionego w punkcie 1

sentencji decyzji.

Zasad4jest, 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 tresi art. 86 ust. 1 uoop zaklada wyj+tki i tak nie nalicza sig oplat za
usunigcie :

l) ,drzew lub lcrzewdw, ne kt1rych usunigcie nie jest wymagane zezwolenie,.
3) drzew lub krzewdw, iezeli usunigcie jest nviqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcych
na. terenie nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk|w; 4) drzew lub krzew6w, kt6re
zagrazaiq bezpieczeristwu ludzi lub mienia w istnie.jqcych obiektach budowlanych tub
.funkcjonowaniu urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 S I Kodeksu clnuilnego; 5) drzew lub
krzet'v1w, ktdre zagrazajq bezpieczeristwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczefistwu 2eglugi; 6) drzew lub ltrzewow w zwiqzku z przebudowq drdg publicznych lub
linii kolejowych; 7) drzew, kt1rych obwdd pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie
przekt'acza. a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nvyczajnego, klonu
.iesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm -
u' przypadku pozostalych gatunk1w drzew - w celu przl+vr1cenia grunt|w nieuiytkowanych
do u2ytkowania innego ni2 rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenLt, olcreilonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu; 8) krzewu lub krzew|w rosnqcych w skupiskach, polvy,vaiqcyih
grunt o powierzchni do 50m2, w celu przywr1cenia grunt1w nieuzytkowych do uzytkowania
innego ni2 rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreflonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowqnia
lerenu; 9) drzew lub lczewdw w zwiqzku z zabiegami pielggnacyjn)tmi drzew lub krzewfw na
terenach zieleni; 10) drzew lub krzewdw, ktdre obumarly lub nie rokujq szansy naprzezycie,
z przyczyn niezaleinych od posiadacza nieruchomofci; 11) topoli o obwodzie pnia mierzonym
na wysokoici 130 cm wynoszqcym powy1ej 100 cm, nienalezqcych do gatunk6w rodzimych,
iezeli zostanq zastqpione w najbliLszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunL6w,.
l2) drzew lub krzew|w,iezeli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roilin, nuierzqt i grzyb6w
objgtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub ftrzew6w
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z grobli st(rw6w rybnych; 14) drzew lub krzew6w, je2eli usunigcie jest zwiqzane z regulacjq
i utrzymaniem koryt ciekdw 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 lcrzew1w usuwanych
z terenu poligonfw lub placdw twiczefi, sluiqcych obronno1ci panstwa.2. W przypadkach,
o kt6rych mowa w ust. 1, jeieli wydanie zenvolenia na usunigcie drzewa lub llzewu zostalo
uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeri zastgpczych,
a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowaly zywotnoici po 3 latach od
dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
nasadzeri zastgpczych, lub przed up$+vem tego olvesu, z przyczyn zale2nych od posiadacza
nieruchomolci, organ wtaiciwy 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 przypadktt niewykonania
nasadzeri zastgpczych, o kt6rych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunigcie dt'zewa

lub krzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji".

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyj4tkiem zwrqzanym z zaistnieniem,
dw6ch przeslanek, drzewo wskazane do usunigcia obumarlo i nie rokuje szans na wznowienie
wegetacji i ze wzglgdu na zly stan fitosanitarny stanowi zagrohenie bezpieczetrstwa ruchn
drogowego. Wobec powylszego zezwolenia na usunigcie drzewa udzielono bez pobrama
oplaty ztego tytulu, zgodnie z art.86 ust. 1 pkt. 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia2ll4r.
o ochronie przyrody cyt:. ,,art. 86 ust. l. Nie nalicza sig oplat za usunigcie: pkt. 5) drzew lub
krzew1w, kt6re zagrazajq bezpieczeristwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczeristwu 2eglugi; 10) drzew lub lvzew6w, ktdre obumarty lub nie rokujq szansy na
przezycie, z przyczyn niezaleZnych od posiadacza nieruchomoici".

Jednoczesnie, bior4c pod uwagg deklaracjg wykonanta nasadzenra zamrennego oraz

przedloZony przez wnioskodawcg projekt planu nasadzenia zamiennego, a tak2e

uwzglgdniajQc fakt, i2 usuwane drzewo posiadalo wartoS6 przyrodnicz4 i krajobrazowq oraz

maj4c na uwadze potrzebg odnawiania zasob6w sktradnik6w przyrody, w mySl art. 83c

ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.: ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie zezwolenia
na usunigcie drzewa lub lvzewu mo2e byt uzale2nione od olrreflenia przez organ nasadzeit
zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub lczewu. Art. B3d ust. 2. W przypadku
uzaleznienia wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu od wykonania nasadzefi
zastgpczych, zezwolenie to okrella dodatkowo: 1) miejsce nasadzeri; 2) liczbg drzew luh
wielkoit powierzchni krzewdw; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub
minimalny wiek krzew6w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub krzew|w; 5) termin wykonania
nasadzeri; 6) termin zlo1enia informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolente na jego
usunigcie zostaLo tzaleZnione od spelnienia warunku, okreSlonego w punkcie 2 sentencji
decyzjr, 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 byt jak najlepszej jakoSci oraz zostaN objgty pracami pielggnacyjnymi
gwarantuj 4cymi utrzymanie wegetacj 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 dnra 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ *1q!6ivty do
wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin
w zakresie wystgpowania w ich obrgbie gatunk6w chronionych".

Bior4c powyZsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie:

W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr 1 sentencji d,ecyzji, wobec kt6rego
ptzewidziano 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
zaleznych od posiadacza nieruchomoSci, nalo2ony zostanie ponownie w drodze decyzji
obowi4zek wykonania nasadzenia zastgpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia
zastgpczego zgodnie z zezwoleniem, bgd4 mraNy 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 bez v,rymaganego zezwolenia, stanowi4cy podslawg
do wymierzenia administracyjnej kary pienighnej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za
usunigcie drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzewa w terminie okreslonym
wpkt. 3 ppkt a sentencji decyzji.
Zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia WydzialuOchrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi
o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umozliwienie stwierdzenia, Le strona
wypelnila warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzewa nie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialnoSci
karnej za nieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczeri wynikaj4cych z prr.pir6. og6lnych,
dotyczqcych ochrony przyrody i ochrony zwierz4t, w szczeg6lnoSci zakazu niszczenia
gniazd i schronieri zwierz4t objgtych ochron4 prawn? oraz humanitarnego traktowania
zwrerzqt dzikich.
Od niniejszei d,ecyzii przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczeggw \'odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta \,odzl,
dzialaj4cego z upowaZnienia Prezydenta Miasta tr odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

ls.
ZIALU

I Nr);r,:g

Zalaczniki:
1. Mapy z przyblt2onqlokalizacj1 drzewa do usunigcia oraznasadzeniem zamiennym.

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

2. ala

Do wiadomoSci:
L Zarzyd Dr6g i Transportu

90-441 N,6d2,ul. Piotrkowska 173

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawazdniaT6 listopada2006r. ooplacieskarbowej (D2.rJ.22006r.Nr225, poz. 1635).

1.

2.

a
J.

4

5.

6.
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