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Dzialajqc na podstawie art. i04 ustawy z dnta 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania
adr-r-rinistracyjnego (Dz. U.2017 poz.1257)wzwrqzl<u2afi.83 ust. 1, art.83aust. 1, art.83c
Lrst. 1, 3 i 4. art. 83d ust. 1 r 2, art. 86 ust. I pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004n fatu}}
o ochronie przyrody (Dz. U. 22016 r. pot.2134,2249,2260 22017,po2.60, I32, 1074
po rczpatrzeniu wnioskuZarzqduZielent Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10
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7. Zezwoli(. Zarz4d,owi Zieleni Miejskiej z siedzlbqprzy ulicy Konstantynowskiej 8/10 na
trsunipcie 1 sztuki drzewa wymienionego w tabeli m I, znajduj4cego siE na terenie pasa

drogowego ul. Granitowej na wysoko5ci nr 11 w tr odzi, zab.czanego do kategorii drogi
wewnEtlznej (dzialka ewidencyjna nr 224129 w obrqbie G-12), bez pobrania oplaty z tego
tytulu.

bela nr l. Wvkaz drzewa do usuni

L.p. Gatunek
Obwritl pnia na

wysokoSci
130cm

Uwagi

I Robinia akacjowa 2lr

Drzewo jest niebezpiecznie pochylone nad
ci4giem jezdnym, posiada ubytek wglEbny
na wysokoSci ok. 2 m. System korzeniowy

drzewawypiEtrzony - wynosi asfalt na
ci4gu pieszym. W obecnym stanie drzewo
stanowi zagrohenre bezpreczehstwa ruchu

drogowego.

Usytuowanie drzewa objqtego zezwoleniem okreSlone zostalo w zalqczniku nr 1 do

decy zji, stanowi4cym rysunek z naniesion4 lokalizacj q drzew a do usuniEcia.

2. IJzaleLni(, wydanie zezwolema na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 od
zast4pienia go nowe sadzonkq drzewa w iloSci I sztuki jak ponizej w tabeli.

bef a nr '2, Wvl(az nasadzenra zas

L.p. Gatunek
Parametry nasadzerfl (obw6d pnia

w cm, na wysokosci 100 cm)

1 Jarzqb pospolity 8-12cm

Nowe nasadzenie naleZy wykonad na dzialce ewidencyjnej o numerze 224129

w obrpbie G-12 w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j nowej sadzonki. Planowane
miej sce nasadzenia nie moze kolidowai z istniej qcq i planowanq infrastruktur4 techniczn4.
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3. Ustalid nastEpuj4ce, koricowe i nieprzekraczalne terminy rcahzacjr zezwolenia'.
a) termin usuniEcia drzewa wymienionego w punkcie 1 - do 30 listopada 2018r.;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastqpczego (posadzenia nowego drzewa), o kt6rym

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 maja20l9r.,
Zmiana terminu usuniqcia drzewa moze nastqpi6 jedynie na wniosek strony w decyzji -
zezwoleniu zmieniajqcym, pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem o zmianE przed,
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zobowi4za( wnioskodawcp Zarzqd Zieleni Miejskiej z siedzlbq przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spotecznych Urzgdu Miasta Lodzi o wykonaniu nasadzenia
zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania.
Do powiadomienia nale?y doLqczyc mapQ z lokalizacj4 posadzonego zamiennego drzewa
oraz jego nazwe gatunkow4.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wplynAt wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej z siedzibqprzy ulicy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwoleniana usuniEcie 1 sztuki drzewamieszcz4cego siE na terenie
pasa drogowego przy ul. Granitowej na wysokoSci nr 7I w tr odzi (dzialka ewidencyjna
nt 224129 w obrEbie G-12). W uzasadnieniu wniosku podano, iz ww. drzewo posiada ubytek
u podstawy pnia oraz owocniki grzybow na pniu, ponadto jest niebezpiecznie pochylone nad
ci4giem jezdnym. Do wniosku Strona dohqczyla rysunek z lokalizacjq drzewa do r-rsuniEcia
or az nasadzenta zamienne go.

Podstawg materialnoprawn4 rczpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawartajest zasada,
2e usuniEcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci moze nastqpi6 po uzyskaniu
zezwolenra wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzen, o kt6rych mowa w ar1. 49 $ 1 ustawy z dnia23 kwietnia
I964t - Kodeks cywilny ( Dz. U. z20I4r. poz. l2I, zp62n. zm.) - jeLeli drzewo, bqd2krzew
zagtalajqtymurzqdzeniom. 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, aw przypadku gdy zezwolenie 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
zezwolenta na usuniqcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawierac: imiE, nazwisko, adr.es,
lub siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomo6ciq albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzen, o kt6rych mowa
w arl. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodE wtraSciciela nieruchomo6ci jeSli jest wymagana,
nazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysoko$ci 130 cm,
a w przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kaZdego z tych
pni, b) nie posiada wyra2nie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej
korony drzewa. WielkoSi powierzchni, zktorej zostanie usunipty krzew, miejsce, przyczyne,
termin zamierzonego usuniEcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniqcie wynika
z celu zwrqzanego z prowadzenrem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany
przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
zagospodarowania dzialki lub terenu w przypadkl reahzacji inwestycji, dla kt6rej jest on
wymagany zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca I994r. - Prawo budowlane - okreslaiace
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Lrsytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych
istniejqcych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzen zastEpczych,
stanowiqcych kompensacjg przyrodniczq za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt
przesadzema drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqdZ projektu
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo
postanou,ienie w sprawie uzgodnienia warunk6w rcalizacji przedsiEwzipcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na
czynnoSci podlegaj4ce zakazom okreSlonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i I0 oraz w art. 52 ust. 1

pkt 1,3,7,8, I2,I3,I 5 jeleh zostalo wydane.

Po zapoznaniu siq ze zlolonqdokumentacj4w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedlo2onym wniosku, wobec czego w mySl ar1. 50 $ 1 ustawy Kpa
t+ryznaczono oglEdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzgdowych. W trakcie
trwaj4cl'ch na gruncie oglqdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanego drzewa -

i ego wartoSd przyrodnrczao w tym rczmiar drzewa, funkcj q j ak4 pelni w ekosystemie, wartoSd
kulturow4 walory krajobrazowe i lokalizacjp. W terenie stwierdzono 2e drzewo wnioskowane
do usuniqcia to robinia akacjowa o obwodzie pnia 2ll cm. Drzewo jest niebezpiecznie
pochylone w stronp ci4gu pieszego, posiada ubyek wglpbny na wysokoSci ok. 2 m. System
korzeniowy drzewajest wypipttzony i wynosi asfalt na ci4gu pieszym. W obecnym stanie
stanowi zagrohenre dla bezpieczet'rstwa ruchu drogowego. Wnioskowane do usuniEcia drzewo
nie posiada wartoSci kulturowych, jedynie niewielk4wartoSd przyrodniczqrkrajobrazowa. Na
t4 okolicznoSi sporz4dzono protok6l oglqdzin.

Rozpoznajqc sprawQ i oceniaj4c zasadnoS6 przedLohonego wniosku, udzielono zezwolenia
na usuniqcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, vuryszczegSlnionego
w punkcie 1 sentencji decyzjl

Zasad4 jest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniqcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobrera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek treSi art. 86 ust. 1 uoop zal<lada wyjatki i taknie nalicza siE oplat za
usuniEcie :

,drzet4, lub krzewdw, na ktorych usuniqcie nie jest wymagane zenuolenie,'
3) drzeu, lub krzewdw, je2eli usuniqcie jest zwiqzane z odnowq i pielqgnacjq drzew rosnqcych
na lerenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytkdw; 4) drzew lub krzew6w, kt6re
zagra1ajq bezpieczeitslwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub
fttnkc.jonowaniu urzqdzeri, o kt6rych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego;S) drzew lub
krzev,6vr,, kt6re zagra2aiq bezpieczeristwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczeristvvu 2eglugi,6) drzew lub lvzew|w w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych lub
linii kolejovtych;7) drzew, kt1rych obw6d pnia mierzony na wysokoici I30 cm nie przekracza;
a) 120 cnt v, przypadlcu topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm - w przypadku
pozostalych gatun.k6w drzew w celu przywr1cenia grunt6w nieu2ytkowanych do
uzytkoutania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym
v, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu; 8) lcrzewu lub lczewfw rosnqcych w skupiskach, polcrywajqcych
grunt o poutierzchni do 50m2, w celu przywr1cenia gruntdw nieuzytkowych do u7ytkowania
innego ni2 rolnicze, zgodnego z plzeznaczeniem terenu, olcrellonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu; 9) drzew lub krzew1w w nuiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub lvzew|w na
lerenach zieleni;10) drzev, lub krzew6w, kt6re obumarly lub nie rokujqszansy na przezycie,
z pr4)c4)n niezaleznych od posiadacza nieruchomoici;11) topoli o obwodzie pnia mierzonym
na wysokoici 130 cm wynoszqcym powyzej 100 cm, nienaleiqcych do gatunk6w rodzimych,
.jezeli zos'tanq zastqpione w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunkdw,'
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12) drzew lub lvzewdw, jezeli usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzybdut
objqtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych;13) drzew lub h,zew6v,
z grobli staw6w rybnych; 14) drzew lub krzew6w, jeieli usuniqcie jest z,uiqzane z regulacjq
i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych, wykonl+vaniem i tLtrzymaniem urzqdzen v,odrytch
sluiclcych ksztaltowaniu zasob1w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziotvej w zakresie
niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzen;Il) drzew lub krzewfw usrtwanych
z terenu poligon1w lub placfw twiczeri, sluiqcych obronnoici paristwcr.
2. W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 1, jeieli wydanie zezwolenia na usuniqcie dt,zewcr
lub lcrzewu zostalo uzaleinione od przesadzenia tego drzewa lub krzewtt albo ytykonanicr
nasadze{t zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachoy,aly
zywotnoici po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwolenitt ncr ich
przesadzenie lub wykonanie nasadzeit zastqpczych, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn
zale2nych od posiadacza nieruchomo{ci, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na ttsuniqcie
drzewa lub krzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasa(Jzen
zastqpczych. Przepisy art.83c ust.4 oraz art.83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3.
W przypadku niewykonania nasadzen zastqpczych, o kt6rych mowa vt ust. 2, zgoclnie
z zezwoleniem na usuniqcie drzewa lub krzewu, stosuje siq przepisy o postqpovtanitt
e gzekucyjnym w administracj i " .

W przedmiotowej sprawie drzewo wskazane do usuniqcia stanowi zagroaenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wobec powylszego zezwolenia na usuniqcie drzewa
udzielono bez pobrania optraty z tego tytulu, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnta
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody cyt.: ,,art. 86 ust. l. Nie nalicza siq oplat za
usuniqcie: pkt 5) drzew lub krzew6w, kt6re zagraiajq bezpieczenstwu ruchu fi,ogowego lub
kol ej ow e go alb o b e zpie cz eits twu ze glugi " .

Jednocze5nie, bior4c pod uwagq deklaracjq wykonania nasadzenia zastppczego oraz
ptzedlolony przez WnioskodawcE projekt planu nasadzenia zastppczego i uwzglpdniaj4c fakt,
iz usuwane drzewo posiada wartoSi przyrodniczq i krajobrazowq oraz majqc na uwadze
potrzebE odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody, w my51 art. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2
ustawy o ochronie przyrody, cyt.: ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie zezwolenia na ustmiqcie clrzewa
lub lnzewu mo2e byt uzaleinione od olcreilenia przez organ nasadzeri zastqpczych lub
przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art. 83d ust. 2. W przypadku uzale2nienia wydania
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzeri zastqpczych, zezvtolenie
to olrrella dodatkowo: 1) miejsce nasadzeri; 2) liczbq drzew lub wielkoit pott,ierzchni
krzewdw; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub minimalny v,iek
krzew6w; 4) gatunek lub odmianq drzew lub krzewdw, 5) termin wykonania nasadzen; 6)
termin zlozenia informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na jego usunigcie zostalo
uzaleLntone od spelnienia warunk6w, okreslonych w punkcie 2 sentencji decyfi, w terminie
okreSlonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubytku
w ekosystemie miasta. W interesie Strony lely,by zakupiony materral nasadzeniowy byl jak
najlepszej jakoSci oraz zostal objqty pracami pielEgnacyjnymi gwarantujqcymi utrzymanie
wegetacji.

W dniu oglEdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrEbie drzewa
wnioskowanego do usuniqcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.
1 ustawy z dnta 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.'. "Organ wlaiciy,y i1t lttydania
zezwolenia na usunipcie drzewa lub lcrzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqc{zin
ytt zalcresie wystqpowania w ich obrqbie gatunkfw chronionych".

Bior4c powyZsze pod uwagp orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie:

W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rego przewidziano zastqpienie
go nowyrn 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 uptywem tego terminu,
z przyczyn zaleLnych od posiadacza nieruchomoSci, nalo2ony zostanie ponownie w drodze decyzji
obowi4zek wykonania nasadzeniazastepczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie
z zezwoleniem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy o postQpowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawa
ar1.86ust.2i3uoop.
Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt a sentencji potraktowane zostanie jako
delil<t administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt I uoop, polegaj4cy na usunigciu drzewabez
wymaganego zezwolenia, stanowiqcy podstawq do wymierzenia administracyjnej kary pienipZnej
w wysol<oSci dwukrotnej oplaIy zausunigcie drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzewa w terminie okreslonym w pkt 3 ppkt a jej
sentencj i.

Zo\owi4zanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w Depaftamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta N-odzi o dokonaniu nowego nasadzeniama
na celu urnoZliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila warunek okre6lony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzewa nie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialnoSci karnel za
nieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczeri wynikajqcych zprzepis6w og6lnych, dotyczqcychochrony przyrody
i ochrony zwierzqt, w szczeg6lno Sci zakazt niszczenia gniazd i schroniefi zwierzqt obj ptych ochron4 prawn4
o raz h u rnan i tarn e go traktowania zw ier zqt dzikich.
Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium Odwolawczego
w N'odzi' wniesione za po6rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi, dzialaj4cego z upowa2nienia Prezydenta
Miasta N-odzi, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zalaczniki:
l. Mapa z przybli2onqlokalizacj4 drzewa do usuniqcia.

ieleni Miejskiej w N-odzi

94- 303 N,6d2, ul. Konstantynowska 8/1 0
2. ala

Do wiadomoSci:
I . Zarz4d Dr6g i Transportu

90-441 tr-od2,sl. Piotrkowska 173

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