
PREZYDENT MIASTA I,ODZI
znak: DSS-OSR-I.6 1 3 1.939.20 1 7.MB N,6d2, dnia 14.12.2011 r.

DECYZJA NRZZIITILII1

DziaIajEc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania

administracyjnego (Dz. rJ . 2016 poz. 23 z pohn. ztnianamt) w zwiqzku z afi. 83 ust. 1, art' 83a ust.

1. 2a. art. 83c ust. 1, 3 r 4, afi.83d ust. I i2, aft.86 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy z dnia16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 22015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz 22016 t. poz.422)

po rozpatrzeniu wniosl<uZaruqduZieleniMiejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10,

orzeka

l. Zezwoli( Zarz4dowi Zieleni Miejskiej w N-odzi, na usuniqcie L sztuki drzewa

znajduj4cego siq na terenie pasa drogowego ul. 28 Pulku Strzelc6w Kaniowskich

u' Lodzi (dzialka ewidenryina nr 1712 w obrpbie P-20), wymienionego w Tabeli nr 1,

pn. wykaz drzewado usuniqcia,bez pobrania oplaty ztego tytulu'

bela nr Wr haz drzewa do usun a.

L.P
Nr na
mapie

Gatunek

Obu'6d pnia
drzewat na

w1'soko5ci 130 cm

lw cnnl

I Grab pospolity
92crn

(we wniosku 94cm)

Drzewo obumarle, nie rokuje szansy

na dalszy prawidlowy rozwoi.
F, gzemplar ze gr zyb a nadrzewne g o .

Posiada wypiqtrzony system

korzeniowy. RoSnie ok. 30cm od
ci4gu pieszego oraz ok.1,5m od

ci4gu j ezdne go. Stwar za zagr oLente

b ezpieczenstwa ruchu dro gowe go.

Lokayzacja drzewa przedstawionego zostala na mapie stanowi4cej zaLqcznrk nr 1 do

niniejszej decyzji.

Z. lJzaleitni(, wydanie zezwolenra na nsuniqcie drzewa wymienionego w pkt 1, od

zast4pienia go sadzonkenowego drzewaw postaci 1 sztuki, ja.k w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2 W l<az nasadze(t zamien

Urz.1d N'liasta Lodzi
Dcparlarlcr t Sprau, Spotecznych

\V1'clz-ial Ochrotrv Srodou'iska i Rolnictwa

A1. l'ilsr-rdsl<ittgo 100

92-,\26 Ltid)

Parametry nasadzeri: obwrid pnia w cm na n'.vsokoSci 10()

cm

Klon zwyczajny 8-12 cm



Nowe nasadzenie naleiry wykonad na terenie pasa drogowego ul. Sklodowskiej - Curicw \'odzi (dzialka ewidencyjna nr 16/l w obrpbie P-20), w miejscu gwarantuj4c.ym
prawidlowy rozw6i nowej sadzonki. Nowe nasadzenia nie mog4 kolidowad z istniejaca
i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3. Ustalid nastgpuj qc e, koric owe i nieprzekr aczalne terminy r ealizacji zezw olenia:
a) termin usunipcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, ustala siQ do korica erudnia 20tr!!i:
b)termin wprowadzenia nasadzenia zastgpczego o kt6rym mowa w punkcie 2. ustala siq

do korica maia 2019 r.

Zmiana terminu usunipcia drzewabqd2tetmtnu wprowadzenianasadzenia zasrepczego uroz.1
nast4pi6 na wniosek Zarzqdu Zielem Miejskiej w Lodzi w d.ecyzji -- zezwolenil
zmteniaj4cym, pod warunkiem wyst4pienia z wniostiem o zmrane przecl uplywem terrnino1r,
wymienionych w podpunktach a i b powyzej.

4' ZobowiUza( 
.Zatzqd Zieleni Miejskiej w tr odzi do powiadomienia Wyclzialu Ochronr

Srodowiska i Rolnictu,a w Departamencie Spraw Spolecznych UrzEdu Miasta L,odzi
o dokonaniu nowego nasadzenia. Informacje o nasadzeniu zamienny* -pio*aclzonym przet
Zatzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi nalely przesylac do Wydzialu Oclirony Sro.louui.Ln
i Rolnictwa w okresach pokocznych, w terminach:
- do 15 lipca danego roku - w pruypadku nasadzenia wykonanego w okresie od stycznia dg

korica czerwca danego roku,
- do 15 stycznia nastEpnego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od 1 lipca

do 31 grudnia danego roku.
Do powiadomief, nale|y doNqczy(, mapq lub szkic sytuacyjny 'zlokalizacj4 i inwentaryzac.jq
wykonanego nasadzenia.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Depaftamencie Spraw Spoleczlych
w UMtr- wplyn4l wniosek Zavqdu Zieleni Miejskiej, o wydanie pozwolenia na usuniECie 1 sztul<i
drzewa zpasa drogowego ul. 28 Pulku Strzelc6w Kaniowskich w Lodzi (clz. nr 1712 w obrgbic
P-20).
w uzasadnieniu podano, 2e drzewo jest cyt:. ,,suche". Do wniosku dol4czono:

- inwentary zacj E dr zew a;
- mapQ z zMnaczona Iokalizacj4 wnioskowanego drzewa do usuniEcia oraz zamienll,u1

nas adzenie m zastpp czym;
PodstawE materialnoprawne rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisi,

zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W arl. 83 ust. 1 uoop. iawartajest zasada. ze
usuniEcie dtzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moze nastqpii io uzyskaniu zezwoleniir
wydanego na wniosek: posiadacza nieruchom olci za zgodqwlaSciciela nieruc6ornoSci, wiaSciciela
urzqdzei, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r - I(ocleks cywilnr,(Dz'rJ' z20I7r. poz. 459, zpo2n. zm. ) - jeheli drzewo, bqdlkrzew zagrazajqtym urz4dzeliop.
W mySl arl. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usun ecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci
wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decy,z1i
administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie doiyczy drzewa lub krzewu z ter.en,,r
nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytkSw - wojew6dzkikonserwator zabytkow.

Urzqd Miasta Lodzl
Departament Spraw Spolecznych
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W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wldanie
zezwolenia na usuniEcie drzewa lub krzew6w, kt6re powinno zawrerac'. imip, nazwisko, adrps, lub
siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wtradania nierucholhoSci4
albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzen, o kt6rych mowa w ar1. 49$ 1

Kodeksu cywilnego, zgodE wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagan4 nazwe gatunku Qrzewa
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 wlgulnie
wydzielonego pnia podanie obwodu bez
powierzchnr, zktorej zostanie usuniEty krzew, m
drzewa lub krzewu oraz wskazanre czy usuniq
dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ al
odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania dziatkr lub terenu w przy'padku
rcahzacji inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie z ustawqz dnra 7 hpca 1994r. - Frawo
budowlane - okreSlaj4ce usytuowanie drzewa w
budowlanych istniejqcych lub projektowanych
zastpp czy ch, stanowi 4cych komp ensacj E przy r o d
przesadzenra drzewa lub ktzewu, wykonan
zagospodalowania nieruchomoSci. Decyzjg
postanor.r,ienie w sprawie uzgodnienia warunk6w reahzacji przedsipwzigcia w z4kresie

oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwoleme w stosunku do gatunk6w chronionl|ch na

czynnoSci podlegaj4ce zakazom okreSlonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 il0 oraz w art. 52 ust. 1 pkt
7,3,7,8,12,13, 1 5 jezeli zostalo wydane.

Po zapoznaniu sip ze zlozonq dokumentacjq w oparciu o ww. przepisy nie stwiet'dzono
brak6w formalnych w przedlo1onym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
uryznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenra czynnoSci urzqdowych. W frakcie
trwaj4cych na gruncie oglEdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanego driewa -
jego warto66 przyrodnrczq, w tym w ekosy
kulturowE walory l<rajobrazowe i I 2e drzew
do usunipcia to grab pospolity o ob e rokuje s

prawidlowy rozw6j. F.gzemplarze grzyba nadrzewnego, Posiada wypiEtrzony system korze{riowy.
RoSnie ok. 30cm od ci4gu pieszego. Stwarza zagroheniebezpr wego.
Rozpoznaj4c sprawQ i oceniajqc zasadnoSi przedLolonego ezwolefria na
usuniEcie 1 sztuki drzewa gatunku grab pospolity, w plrnkcie
1 sentencji decyfir.

Zasadqjest, ze posiadacz nieruchomoSci prnosi oplaty za usunipcie drzewa lub kr4ew6w,
lttore nalicza i pobiera organ wtraSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub kr4ew6w.
.lakkolwiek tresi art. 86 ust. 1 uoop zakJada wyjatki i tak nie nahcza siq oplat za usuriiEcie :

I) ,drzetv IrLb krzew6w, na kt6rych usuniqcie nie jest wymagane zezwolenie, 2) drzQw lub
krzey,rh,r,, na ktorych usuniqcie osoba fizyczna uzyskala zezwolenie na cele niezv\iqzane
z protvadzeniem dzialalnofci gospodarczej; 3) drzew lub lcrzew1w, jezeli usuniqcie jest zuliqzane
z oclnov,q i pielqgnacjq dt'zew rosnqcych na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk1v,,'
1) dt"zery lub krzew6w, kt6re zagrazajq bezpieczeristwu ludzi lub mieni w istniejqcych obiektach
l'su doy,lan)tch ltb .funkcj onowaniu urzqdzeri, o

5) drzev, lub kt'zewdw, ktdre zagrahajq bezpie
bezpieczeristruLr zeglugi;6) drzew lub krzew1w w
kolejotvych:7) drzew, ktdrych obwdd pnia m

u) 120 cm u, przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nwyczajnego, klonu jesionolistnegQ klonu
s'rebrzlts'tego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) B0 cm - w przypadku pozostalych
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gatunk6w drzew - w celu przywr1cenia gruntdw nieu7ytkowanych do uLytkov,ania rolniczego lub
do innego u2ytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, olrreilonym w miejscovtyrn plctnie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudoltty i zagospodcrrou,aniu
terenu; 8) krzewu lub krzew6w rosnqcych w skupisku, pokrywajqcych grunt do 50nt,, u, celtr
przywrhcenia grunt6w nieuzytkowanych do uiytkowania rolniczego lub do innego n2lttkoutanirr
zgodnego z przeznaczeniem terenLt, olveilonym w miejscowym planie zagospoclarotttctniu
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 9) drzeu, luh
krzew1w w zwiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub krzew|w na tel'enach zieleni; 10)
drzew lub krzewdw, ktdre obumarly lub nie rokujqszansy na przeiycie, z przyczyn niezale2nych ocl
posiadacza nieruchomoici;11) topoli o obwodzie pnia mterzonym ne w)tsokoici 130 cnl
wynos:zqcym powyiej 100 cm, nienalezqcych do gatunkfw rodzimych, jezeli zostcrncl zastcgtiona
w najbliZszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk|w;12) drzev, lub krzewrjy,,.fezeli
usuniqcie wynika z potrzeb ochrony rollin, zwierzqt i grzybriw objqtych ochronq gattmkot,r,cl ltrh
ochrony siedliskprzyrodniczy'ch;13) drzew lub krzew6w z grobli stawdw rybrytch; 14) drzetv ltrh
krzew6w, iezeli usuniqcie jest zwiqzane z regulacjq i utrzymaniern koryt ciekotv nctturctlnyc'h.
wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzeri wodnych slu1qcych ksztattowaniu zasob6w y,odnych rn.u:
ochronie przeciwpowodziowej w zalwesie niezbqdnym do wykonania i utrzyrnania 6,c/t
urzqdzefi;15) drzew lub krzewdw usuwanych z terenu poligon|w lub plactiw tytticzen, sltt2clcltt'lt
obronnoici panstwa.2. W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. I, jezeli utydanie zezt,olenicr ntt
usuniqcie drzewa lub kt zewu zostalo uzaleinione od przesadzenia tego drzewa ltrb krzetvrt ulbo
wykonania nasadzen zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzetvo lub h,zetv nie ztrchot,r,ult
zyvvotnoici po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przescrtlzenia
lub wykonanie nasadzen zastqpczych, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn zaleznych otl
posiadacza nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usamiqcie drzeyyct ltrl't
krzqwu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeri zastqpczych. Przepis:1'
art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3. W przypadku niev)tkorutniu
nasadzen zastqpczych, o kt1rych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na ustmiqcie ch'zev,ct lul't
krzewu, stosuje siq przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji".

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyjqlkiem zwiqzanym z zatstnieniern, dw6ch
przeslanek po pierwsze, drzewo wskazane do usuniqcia nie rokuje szansy na dalszy plawicllou,r,
tozw5j, po drugie stanowi zagroLente bezpieczefustwa ruchu drogowego. Wobec powyzsze-qo
zezwolenia na usunipcie drzewa udzielono bez pobrania oplaty 'ztego tytulu, zgodnie z art. 86 us1.
1 pkt 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody cyt.i ,,art. 86 trst. L Nie nalic'zu
siq oplat za usuniqcie: pkt 5) drzew lub lrrzew6w, kt6re zagraiajq bezpieczenstytu ruclttr
drogowego lub kolejowego albo bezpieczeitslwu Zeglugi; pkt l0 drzew lub h,zetvrh,r,, kt6rt
obumarly lub nie rokujq szans na przezycie, z przyczyn niezaleznych od pos,iuclctc:tr
nieruchomoSci. "

JednoczeSnie, maj4c na uwadze potrzebE odnawiania zasob6w skladnik6w przylodl,.
w mySl art. 83c ust. 3 i arl. 83d ust. 2 nstawy o ochronie przyrody, cyt:. ,,art. 83 c ttst. 3. Wyclanic
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu moze byt uzale2nione od olcreilenia przez org(nl
nasadzefr zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art. 83ct ttst. 2. W pt.zl4tuclktr
uzaleznienia wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu oi ytykonania nas,aclzcfi
zastqpczych, zezwolenie to okreila dodatkowo; 1) miejsce nasadzen; 2) liczbq r*,zett, lub v,ielko!c
powierzchni krzew|w ; 3) minimalny obwdd pnia drzewa na wysokoici I 00 un lttb ntinirnalnlt lf ie li
krzet'v|w; 4) gatunek lub odmianq drzew lub krzewow; 5) termin wykonania nas'ctdzen; 6) terntitt
zlo2enia informacji o wykonaniu nasadzen", zezwolenie na usuniqcie drzewa zostalo uzaleznione
od spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie okteSlonynr
w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubytku w ekosystenie
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niasta. W interesie Strony IeZy,by zakupiony material nasadzeniowym byl jak najlepszej jakoSci

oraz zostal objEty pracami pielggnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymante wegetacji.

W dniu oglqdzin terenowych pzeprowadzonych ptzez organ w obrEbie drzewa
rvnioskowanego do usuniqcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust. 1

rrstawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydania
:ent,oleni.cr nct us'tmiqcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin w zakresie

tt,1t s' t qp 6vt ctnia vt i ch obr qb i e gatunk6w chr oniony ch " .

Zgodnie z tre5ci4 art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji
uznano z^ uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w tr odzi,
w zwi4zku z niewyraireniem stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania
projektu niniejszego zezwolenia.

Bior4c powyzsze pod uwagq orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

t. W odr-riesieniu do drzewa wymienionego w punkcie ff 1 sentencji, wobec kt6rego
przewrdziano zast4pienie go innym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenra. a posadzone

drzewo nie zachowa ZywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 4
ppkt 2 sentencji lub przed uplywem tego termintr, z przyczyn zalelnych od posiadacza

nieruclromoSci, nalohony zostanie ponownie w drodze decyzjr obowi4zek wykonania
nasadzenia zastqpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastppczego zgodnie

z zezwoleniem, bedq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym
w administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.

Usuniqcie drzewa poza terminem okreslonym w pkt 3 ppkt 1 sentencji potraktowane zostanie
jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy na

usuniEciu drzewa bez wymaganego zezwolenia. stanowiqcy podstawq do wymierzenia
adnrinistracyjnej kary pieniqZnej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usunipcie drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w ptzypadku nieusuniqcia drzewa w terminie okreSlonym w pkt 3

ppkt 1 jej sentencji.

Zobowrqzanie Strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spotrecznych Urzqdu Miasta N,odzi

o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umozliwienie stwierdzenra, 2e Strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.

Uzyskanie zezwolenia na usuniqcie drzewa nie zwalnia z obowiqzku t odpowiedzialnoSci
karnej za nieprzestrzeganie zakaz6w i ogramczeri wynikajqcych z przeprsow og6lnych,
dotycz4cych ochrony przyrody i ochrony zwierz$, w szczegolnoicr zakazu niszczenia gnrazd

i sctu'onieri zwierz{ objEtych ochron4 prawne oraz humanitarnego traktowania zwrerzql
dzikich.

)

a
J.

).

6. Od niniejszej decyzji przysluguje Stronie odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w \,odzl, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
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Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr orJzi,
dzialaj4cego z upowa2nienia Prezydenta Miasta tr odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Zalaezniki;

1. Mapa zlokalizaciqdrzewa do usunigcia oraz nowym nasadzeniem zastQpczym
2. Informacja dodatkowa w zakesie ochrony przyrody i zwierzqt.
Otrzvmuia:
fl

/l l JZarzqd Zieleni Miejskiejv 94-303 l-6d2,ul. Konstantynowska 8/10
2. a/a
Do wiadomo5ci:

Zarzqd Dr6g i Transportu
90-447 N,6d2,sl. Piotrkowska 173

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia T6listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (ednolity tekst: Dz lJ. 22016 r., poz. 1827).
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