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DECYZJA ZZIII2IIIT
Dzialaiqc na podstawie art. 104 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania
administracyjnego (D2.U.2017 poz.1257)wzwrqzkuzart.S3 ust. 1, aft.83aust. 1,2a,4,6
art.83cust. 1,3i4,afi.83dust. Ii2,art.86ust. 1pkt5 i 10ustawy zdma16kwietnia2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 t. poz. 2134, 2249, 2260 z 2017 , poz. 60, I32, 1074)
po rczpatzeuiu wnioskuZaruqduZieleni Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10

orzeka.

l. Zezwoli(. Zarz4dowi Zieleni Miejskiej z siedzibqprzy :ulicy Konstantynowskiej 8i 10 na
usuniqcie I sztuki drzewa wymienionego w tabeli m l, znajduj4cego siq na terenie pasa
drogowego ul. Demokratycznej na wysoko5ci nr 100 w Lodzi (dzialka ewidencyjna
nr 209164 w obrEbie G-4 1 ), bez pobrania oplaty z tego tytulu.

bel w kaz d doabela n rzewa do usun ta

L.p. Gatunek
Obw6d pnia na

wysokoSci 130cm

I
Brzoza

brodawkowata
82

Drzewo obumarlo i nie rokuje szans
na wznowienie wegetacji, w obecnym

stanie stanowi zagrolenie
b ezpteczehstwa ruchu dro gowe go.

Usytuowanie drzewa objptego zezwolemem okreSlone zostalo w zalqczniku nr 1 do
d e c yzj i, stanowi qcym ry sunek z nanie s ion qlokalizacj q drzew a do usuniEcia,

2. UzaleLni( wydanie zezwolema na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 od
zast4pienia go nowe sadzonk4 drzewa w iloSci 1 sztuki jak ponizej w tabeli.

bela nr Z. lez nasadzenia za

L.p. Gatunek Parametry nasadzefi (obw6d pnia
w cm, na w\.soko6ci 100 cm)

1 Drzewo liSciaste powy2ei 8 cm

Ta

Nowe nasadzenie nale?y wykonai na dzialce
w oblpbie G-41 lub na terenach bEd4cych w
rv adnrinistrowaniu Zarzqdu Zieleni Miejskiej w miejscu
nowej sadzonki. Planowane miejsce nasadzenia nie moze
infi'astruktur4 te chni czn4.

ewidencyjnej o numerze 209164
zasobach Miasta pozostaj4cych

gwarantuj 4cym prawidlowy rozw6j
kolidowad z istniej4c4i planowan4
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3. Ustalid nastqpujqce, koficowe i nieprzekraczalne terminy realizacjr zezwolenia'.
a) termin usuniqcia drzewawymienionego w punkcie 1 - do 30 wrzeSnia20lSr.;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastEpczego (posadzenia nowego drzewa), o kt6rym

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 patdziernika 2018r.,
Zmrana terminu usuniqcia drzewa moLe nastqpi6 jedynie na wniosek strony w decyzji -
zezwolenru zmreniajqcym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmianp przed,
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zobowipza( wnioskodawcE Zarzqd Zieleni Miejskiej z siedzlbq przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Deparlamencie Spraw Spolecznych TJrzgdu Miasta Lodzi o wykonaniu nasadzenia
zastppczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania.
Do powiadomienia nale?y doLqczy(, mapQ z lokalizacjq posadzonego zamiennego drzewa
oraz jego nazwe gatunkow4.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Depaftamencie Spraw Spolecznych
UML wplynQl wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej z siedzlbqprzy ulicy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwoleniana usuniEcie 1 sztuki drzewamieszczqcego sig na terenie
pasa drogowego przy ul. Demokratycznej na wysoko6ci nr 100 w tr odzi (dzialka ewidencyjna
nr 209164 w obrgbie G-4i). W uzasadnieniu wniosku podano, iz ww. drzewo jest suche.
D o wnio sku Strona dolqczyla rysunek z rokalizacj q dr zew a do usuni g ci a.

PodstawE materialnoprawne rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawar1,e w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawartajest zasada,
ze usuniqcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moZe nastqpii po uzyskaniu
zezwolema wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dma23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (Dz.U. z20I4r. poz. l2I, zpohn. zm.) - jezeli drzewo, bqd?krzew
zagraZqqtymwzqdzeniom. W mySl ar1. 83a ust.1 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 zezwoleme dotyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytkow - wojew6dzki konserwator
zabytk6w.

Zgodme z art.83a ust. 2 i 4 uoop. cyt: ,,2 Zezwolenie na ustmiqcie drzeyta
drogowym drogi publicznej, z wylqczeniem obcych gatunk|w topoli, ytydaie
uzgodnieniu z regionalnym dyrehorem ochrony lrodowiska,. 4 organ wla,fciwy do
zezwolenia nienulocznie przekazuje do uzgodnienia pro.jekt zezwolenia wraz z aktami
w tym do kum ent acj q fo to gr afi c znq dr z ew a lub kr z ew u" .

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usuniqcie drzew lub krzewow, kt6re powinno zawretaci imig, nazwisko, aclres.
lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo o5wiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzen, o kt6rych mowa
w art. 49S 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomoSci iesli jest wymagana,
nazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pma drzewa mierzony na wysokoSci 130 cn,
a w ptzypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego z I5rgI1
pni, b) nie posiada wyra2nie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej
korony drzewa. WielkoSi powierzchni, zktorej zostanie usunipty krzew, miejsce, przyczynQ.
termin zamierzonego usuniqcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunipcie wynika
z celu zwrqzanego z prowadzeniem dziaLalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany
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przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
podarowanta dzialkr lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on

magany zgodnie z ustaw4 z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce
ytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych

stniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzeh zastgpczych,
wiqcych kompensacjq przyrodniczq za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt

rzesadzema drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqdZ projektu
gospodarowania nieruchomoSci. DecyzjE o Srodowiskolvych uwarunkowaniach albo
stanowienie w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji przedsigwzipcia w zakresie

zialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na
zynnoSci podlegajqce zakazom okreSlonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 r l0 oruz w aft. 52 ust. 1

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

Po zapoznaniu siq ze zlolonqdokumentacj4w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
rak6w formalnych w przedloionym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa

oglpdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnosci urzqdowych. w trakcie
rwaj4cych na gruncie oglpdzin ustalono stan faktyczny, okreslono cechy usuwanego drzewa -
ego wartoS c przyrodnrczao w Iym rczmiar drzewa, funkcj E j ak4 pelni w ekosystemie, wartoSi
ulturow4 walory lr:rajobrazowe i lokalizacjq. W terenie stwierdzono 2e drzewo wnioskowane

do usuniEcia to brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 82 cm. Drzewo obumarlo i nie rokuje
szans na wznowienie wegetacji. Na pniu widoczne du2ych rozmiar6w wypr6chnienie.
W obecnym stanowi zagrohenie dla bezpieczefrstwa ruchu drogowego. Wnioskowane do
nsunipcia drzewo nie posiada wartoSci kulturowych, przyrodmczych rkrajobrazowych. Na t4
okolicznoS c sporzqdzono protok6l oglpdzin.

Rozpoznaj4c sprawQ i oceniaj4c zasadnoSd przedlohonego wniosku, udzielono zezwolenia
na usuniqcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, Wszczegolnionego
wpunkcie 1 sentencji decyzji.

Zasad4 jest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniqcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobrera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usuniEcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek treSi art. 86 ust. 1 uoop zalclada wyjqtki i tak nie nahcza siE oplat za
usuniqcie :

,drzet4, lub krzew6w, na kt1rych usuniqcie nie jest wymagane zezyvolenie,'
3) dt'zew lub la'zew6w, jeZeli usuniqcie jest zwiqzane z odnowq i pielqgnacjq drzew rosnqcych
na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk6w; 4) drzew lub krzewdw, kt6re
zag'a2ajq bezpieczeristwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych tub

.fLtnkcjonowaniu u'zqdzeri, o kt1rych mowa w art. 49 S I Kodelcsu cyvilnego;S) drzew lub
krzew6w, kt6re zagra2ajq bezpieczefistwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczefishuu 2eglugi;6) drzew lub krzew1w w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych lub
linii kolejov,ych;7) drzew, kt1rych obw6d pnia mierzony na tvysokoici I30 cm nie przekracza;
a) 120 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klorul srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm - w przypadku
pozostalych gatunk6w drzew w celu przywr1cenia gruntdw nieuzytkowanych do
atZytkotvania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym
tv miejscoutym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu; 8) h'zewu lub krzewdw rosnqcych w skupiskach, pokrywajqcych
grunl o powierzchni do 50m2, w celu przywr6cenia grunt1w nieu2ytkowych do uiytkowania
innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenLt, okreflonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terentL; 9) drzew lub krzewfw w nviqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub lcrzewfw na
terenach zieleni;10) drzew lub krzew6w, hdre obumarly lub nie rokujqszansy naprzeLycie,
z przyc4)n niezaleznych od posiadacza nieruchomoici;l l) topoli o obwodzie pnia mierzonym
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na wysokofci 130 cm wynoszqcym powyZej 100 cm, nienale2qcych do gatunk|w rodzimych,
ie2eli zostanq zastryione w najblizszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk6w;
12) drzew lub lrrzew1w, jezeli usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzcg i grzyb6w
obiqtych ochronq gatunkowcl lub ochrony siedlisk przyrodniczych; t 3) drzew lub krzew6y,
z grobli staw1w rybnych; 14) drzew lub lcrzew1w, jezeli usuniqcie jest zwiqzane z regutlacjq
i utrzymaniem koryt ciekfw naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzefi utodnych
slu2qcych ksztaltowaniu zasobdw wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej v, zakresie
niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzeri;ll) drzew lub krzewdw nsuwanych
z terenu poligon1w lub plac6w twiczeri, sluzqcych obronnoici pafisfvta.
2. W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 1, jezeli wydanie zezyvolenia na usuniqcie drzey,a
lub lcrzewu zostalo uzaleznione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania
nasadzeri zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowallt
zywotnofci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich
przesadzenie lub wykonanie nasadzefi zastqpczych, lub przed uplyvem tego okresu, z przyc4)n
zaleZnych od posiadacza nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie
drzewa lub krzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzen
zastqpczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3,
W przypadku niewykonania nasadzeri zastqpczych, o kt1rych mov)a w ust. 2, zgoclnie
z zezwoleniem na usuniqcie drzewa lub lcrzewu, stosuje siq przepisy o postqpovtaniu
e gzekucyjnym w qdministr acj i " .

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyj4kiem zwrqzanym z zaistnieniem,
dw6ch przestranek po pierwsze, drzewo wskazane do usuniqcia obumarlo i nie rokuje szans na
wznowienie wegetacji, po drugie stanowiq zagro?enie bezpieczeflstwa ruchu drogowego.
Wobec powyzszego zezwolenia na usuniqcie drzewa udzielono bez pobrania opiaty z tego
tytulu, zgodnie z afi. 86 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody cyt.: ,,art. 86 ust. l. Nie nalicza sig oplat za usuniqcie; pkt 5) drzew lub h.zeyt,6tv,
kt6re zagraiajq bezpieczeristwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczefistvt;tt
zeglugi; pkL l0 drzew lub lvzewdw, kt6re obumarly lub nie rokujq szans na prze|ycie,
z przyczyn niezale2nych od posiadacza nieruchomoici. "

JednoczeSnie, bior4c pod uwagp fakt,iz usuwane drzewo posiadalo wartoSi przyrodmcz4
r krajobrazowq oraz maj4c na uwadze potrzebq odnawiania zasob6w sktadnik6w przyrody,
w mySl ar1. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.'. ,,art. 83 c ttst. 3.
Wydanie zenuolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu moze byt uzaleznione od okreilenicr
przez organ nasadzeri zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzetuu. Art. 83d ust. 2.
W przypadku uzale2nienia wydania zenuolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu od wykonanicr
nasadzefi zastqpczych, zenvolenie to olnella dodatkowo: 1) miejsce nasadzefi; 2) liczbq drzerv
lub wielkoS1 powierzchni lcrzew6w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa nct ytysoko1ci 100 cnt
lub minimalny wiek krzew6w; 4) gatunek lub odmianq drzew lub krzetvfw, 5) tennin
wykonania nasadzen; 6) termin zlo2enia informacji o wykonaniu nasadzefi", zezwolenie na
usunipcie drzewa zostaNo uzalehnione od spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkcie 2
sentencji decyzji, w terminie okreslonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celr-r
zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony lely, by zakupiony
material nasadzeniowy byt jak najlepszej jakoSci oruz zostal objEty pracami pielEgnacyjnymi
gwarantuj 4cymi utrzymanie wegetacj i.

W dniu oglqdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrEbie drzewa
wnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.
1 ustawy z dnia 1 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: " Organ wla,fuiwy do wydctnicr
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
w zakresie wystgpowania w ich obrqbie gatunkdw chronionych".

Zgodnie ztre{ciqart. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej d,ecyzji
uznano za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w tr odzi,
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w zwlqzkvzfireryruZeniem stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania
proj ektu niniej szego zezw olenia.

Biorqc powy2sze pod uwagg orzeczonojakw sentencji.

Pouczenie:
L W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr I sentencji, 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
serrtencji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zalehnych od posiadacza nieruchomo6ci,
natoZony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzenia zastepczego.
W przypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego zgodnie z zezwoleniem, bgdq mialy
zastosowanie przepisy o postppowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawaart.S6 ust.2 i 3
uoop.

2. UsLrnipcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt a sentencji potraktowane zostanie
jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy na usunipciu
drzewa bez wynaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawg do wymierzenia administracyjnej kary
pienigznej w wysoko$ci dwukrotnej oplaty za usunipcie drzewa.

3. Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunipciadrzewaw terminie okre5lonym w pkt 3 ppkt a
jej sentencji.

4. Zobowi4zanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Depaftamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta \-odzi
o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umozliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila
warunek okre$lony w punkcie 2 sentencji decyzj|

5. Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzewa nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci karnej za
nieprzestrzeganie zakazow i ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotyczqcych
ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnolci zakazu niszczenia gniazd i schronief
zwierzqt objgtych ochron4prawnqoraz humanitarnego traktowaniarwierzqt dzikich.

6. Od niniejszej decyzji prrysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w N'odzi, wniesione za po5rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta N,odzi,
dzialaj4cego z upowainienia Prerydenta Miasta N,odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Prezyd

Zalaczniki:
L Mapa z przybli2on4lokalizacj4 drzewa do usunigcia.

ieleni Miejskiej w Lodzi
94- 303 tr odL, ul. Konstantynowska 8/10

2. ala

Do wiadomoSci:
1. Zarzqd Dr6g i Transportu

90-441 N,6d2, ul. Piotrkowska I 73

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