
PREZYDENT MIAST A LODZI

Znak: DSS-OSR-II.6 1 3 1 .89.20 1 8.KG L6d2, dnia 30.01.2018 r.

DECYZJA ZZI98118

Dztalaj4c na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.IJ. 2017 poz. 1257) w zwiqzku z art. g3 ust. 1, art. g3a
ust' l art' 83cust. l,3i4,art.83dust. 1i 2,art.86ust. 1pkt5 i l0ustawy zdnial6kwietnia
2004 t. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. tJ. 22018r. poz. 142 ze zmianami) po
rozpatrzenru wniosku ZarzqduZieleni Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8i 10

orzeka2

1. Zezwoli(. Zarz4d'owi Zieleni Miejskiej z siedzrbq przy uhcy Konstantynowskiej 8/10 na
usunigcie 4 sztuk drzew, wymienionych w tabeli ru I, znajduj4cych sig na terenie pasa
drogowego ul. Karpiej w Lodzi stanowi4cej drogg wewngtrznq, bez pobrania optuty
z teso tvtulu.
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a nr az drzew do usuniecia

L.p. Gatunek
Obw6d pnia na

wysoko$ci
130cm

Uwagi

ul. Karpia na wysokosci nr 56/58 (dzialkaew. ff 193119 w obrebie G-16)

I Klon jesionolistny 221 cm

Drzewo posiada pr6chniej4cy ubyek
wglgbny w miejscu po odlamanym

konarze. Korona drzewa
j ednostronnie uformowana.

Wypi gtrzony system korzeniowy
wynosi kostkg na ci4gu pieszym. Na

pniu obecne rakowe naroSle.

ul. Karpia vis a vis nr 61 (dzialka ew. ff l93ll3 w obrgbie G-16)

2 | Klon jesionolistny 233 cm
Drzewo posiada duZy pr6chniej4cy

ubytek na pniu przy koronie. Na pniu
obecne rakowe naroSle.

J Klon jesionolistny 163 cm
Drzewo posiada duzy pr6chniej4cy

ubytek przy podstawie pnia. Na pniu
obecne rakowe naroSle.



ul. Karpia na wysokoSci nr 64 (dzialkaew. ff 193116 w obrgbie G-16)

4 Klon jesionolistny 188 cm

Drzewo jest pozbawione korony, nie
rokuje szans na dalszy prawidlowy

rozw5j. Na pniu obecne Iiczne
wypr6chnie nia oraz rakowe naro Sle.

Usytuowanie drzew objgtych zezwoleniem okreSlone zostalo w zaLqczniku nr I do
decyzji, stanowi4cym rysunek z naniesion 4 lokalizacjq drzew do usunigcia.

2. UzaleLni( wydanie zezwolenia na usunigcie drzew wymienionych w punkcie 1 od
zastqpienra ich nowymi sadzonkami drzew w iloSci 4 sztuk jak w tabeh nr 2.

Nowe nasadzenia naleLy wykonad terenach bgd4cych w zasobach Miasta pozostaj4cych
w administrowaniu ZavEdu Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozwoj
nowych sadzonek. Planowane miejsce nasadzefi nie moze kolidowa6 z istniej4c1 i planowan4
i nfrastruktur4 techn i c zn4.

3. Ustali6 nastgpuj4ce, kofcowe i nieprzekraczalne terminy reahzacji zezwolenia:
a) termin usunigcia drzew wymienionych w punkcie 1 - do 31 stycznia 2019r.;
b) termin wprowadzenia nasadzeh zastgpczych (posadzenra nowych drzew), o kt6rych

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 maja 2019r.,
Zmrana terminu usunigcia drzew mohe nastEpi6 jedynie na wniosek strony w decyzji -
zezwoleniu zmreniaj4cyrn, pod warunkiern wyst4pienia z wnioskiem o zmiang przed
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zobowi4za6 wnioskodawcg Zarzqd Zieleni Miejskiej z . siedzibq WZy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi o wykonaniu nasadzeri
zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty ich wykonania.
Do powiadomienia nale?y dolqczyf mapg z Iokalizacj4 posadzonych zamiennie drzew
or az ich nazw Q gatunkow4.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wplyn4l wniosek ZarzEdu Zieleni Miejskiej z siedzibq przy uhcy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie 4 sztuk drzew mreszczqcych sig na terenie
pasa drogowego przy ul. Karpiej w tr odzi, stanowi4cej drogg wewngtrznq (dzialki
ewidencyjne m l93ll9, l93ll3 i 193116 w obrgbie G-16). W uzasadnieniu wniosku podano,
iz ww. drzewa posiadaj4 wypr6chnienia pni. Ponadto drzewa nr 1 i 4 posiadaj4 zrakowactale
pnie, drzewo nr 2 posiada owocniki grzybow na pniu, a drzewo nr 3 jest niebezpiecznie
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pochylone nad ci4giem pieszym. Do wniosku Strona d,ol4czylarysunek zlokalizacj4 drzew dousunigcia.

Podstawg materialnoprawn? rozpatrz
zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie prz
ze usunigcie drzew lub krzew6w z teren

burmistrz albo prezydent miasta w formie
zezwolenie dotyczy drzewalub krzewu ztere
- woj ew6dzki konserw ator zabytkow.

Zgodnie z 2 r
dt'ogou,ym d.ogi z
trzgodnieni.Lt z reg rekt
z e zw o I eni a nie zwl ct c zni e prz ekazuj e do
yt tltm dokuntentacjg fotograficznq drze

obl wniosku o wydanie
6re mig, nazwisko, adres.
o prawnym wladania

nazwQ gatunku drzewa lub krzewu. obw6d
a w ptzypadku gdy na tej wysokoSci drzewo
pni, b) nie posiada wyralnie wydzielonego
korony drzewa. WielkoSi powierzchnr, z ktor
ternrin zamrerzonego usunigcia drzewa lub
z celu zwiqzanego z prowadzeniem dzialalnoSc
przez projektanta posiadaj4cego o
zagospodarowania dzialki lub terenu w
wymagany z j
tusytuowanie do
istniej4cych I ni

ow rcalizacji przedsigwziEcia w zakresieoddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku dio gatunk6w chronionych naczynnoscipodlegaj4cezakazomokre5lonymwart.5l ust. t pt<t t-+ i r0 orazwart.52 ust. 1pkt 1,3,7,8, 12,13,I5 jelelizostalo wydane.

Po zapoznaniu siE ze zlohonqdokumentacj4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono

wznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnosci urzgdorvych. W trakcietrwaj4cych na gruncie oglEdzi ustalono stan faktyczny, okreslono cechy ur#unych drzew -ich waltos6 przyrodnic24, w tym rozmiar drzew, i""r."jE jak4 pelni4 w Lkosystemie, waftos6kulturow4, walory ktajobrazowe i lokalizacie. w terenie siwierdzon o Le drzewa wnioskowane

3::::*::ti^,"^51:y^j:l"i:ll*. Drzewo nr 1 posiada pr6chniejacy ,,uy","r. wglsbnyJ wvr! vI6rYuuJ

:r,::._r"r^:,1"..^".11Tfry 
konarze. oraz rakowe naro5le na pniu."koro,ru drzewa jestjednostromie wyksztalcona, a wypigtrzony system korzeniou..5, wynosi k"G;; 
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pieszym. Drzewa m 2 i 3 takae posiadaj4 rakowe naroSle na pniach. Pierwsze z drzew
posiada pr6chniej4cy ubytek na pniu przy koronie, natomiast drugie ma ubytek wglgbny przy
podstawie pnia. Drzewo nr 4 jest pozbawione korony, na pniu posiada hczne wypr6chniania
oraz rakowe naroSle i nie rokuje szans na dalszy prawidlowy rozw6j. Wszystkie dlzewa
w obecnym stanie stanowi4 zagro2ente dla bezpieczefstwa ruchu drogowego. Wnioskowane
do usunigcia drzewa nie posiadaj4 warloSci kulturowych, jedynie niewielk4 wartoSi
przyrodniczqikrajobrazowq. Na t4 okolicznoSc sporzqdzono protok6l oglgdzin.

Rozpoznaj4c sprawg i oceniaj4c zasadnoSc przedlohonego wniosku, udzielono zezwolenta
na usunigcie 4 sztuk drzew,Wszczegolnionych w punkcie 1 sentencji decyzjr.

Zasadqjest, 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 wyj4tki i tak nie naltcza sig optrat za

usunigcie :

,,l)drzew lub lcrzewdw, na kt1rych usunigcie nie jest wymagane zent,olenie;
3) drzew lub krzewdw, je2eli usunigcie jest zwiqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcych
na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytkow; 4) drzew lub krzev,6w, kt6re
zagra2ajq bezpieczeitstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budov,lanych lub

funkcjonowaniu urzqdzeit, o kfdrych mowaw art. 49 S I Kodeksu cywilnego;S) drzeu, lub
lrrzew6w, ktdre zagraiajq bezpieczeitstwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczeitstwu 2eglugi;6) drzew lub krzew6w w zwiqzku z przebudowq dr6g publiczrytch lafu

linii kolejowych;7) drzew, kt6rych obwdd pnia mierzony na wysokoSci 130 cm nie przekroczcr:

a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,

klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm - v, przypadku
pozostalych gatunk6w drzew w celu przywr6cenia gruntdw nieuzytkowanych do

u?ytkawania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okrellonynt
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o t4,qrunkach zabudov,)t

i zagospodarowania terenu; 8) lcrzewu lub lcrzew6w rosnqcych w skupiskach, pokryt,t,ajqcych
grunt o powierzchni do 50m2, w celu przl+vrdcenia grunt6w nieuzytkowych do uLytkovtanicr

innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowynt planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarovtania
terenu; 9) drzew lub lcrzewdw w nwiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub krzev,6w no

terenach zieleni;10) drzew lub lcrzewdw, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na przeiycie,
z przyczyn niezaleLnych od posiadacza nieruchomoici;11) topoli o obwodzie pnia mierzonyrtt

na wysokoici 130 cm wynoszqcym powy1ej 100 cm, nienalezqcych do gatunk6w rodzimych,
jeieli zostanq zastqpione w najbliiszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunkdul,'

12) drzew lub krzew6w, jeaeli usunigcie wynika z potrzeb ochrony rollin, zwierzqt i grzybrht,

objgtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych;13) drzev, lttb krzev,rjt,t,

z grobli stawdw rybnych; 14) drzew lub krzew6w, jezeli usttnigcie jest nttiqzane z regtLlaciq
i utrzymaniem koryt ciekdw naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzen wodnych
slu2qcych lrsztaltowaniu zasob|w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej vt, zakresie

niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzeri;15) drzew lub krzewdtv arsuwanych

z terenu poligon6w lub plac6w twiczeri, slu2qcych obronnolci par4stvtct

2. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 1, jeZeli wydanie zenvolenia na usunigcie drzev,a

lub krzewu zostato uzaleznione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo w)tkonanicL

nasadzen zastgpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzevt nie zachotvctly
zywotnoici po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwolenitL na ich
przesadzenie lub wykonanie nasadzeri zastgpczych, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn
zaleZnych od posiadacza nieruchomolci, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usunigci.e

drzewa lub krzewu naWada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nas'adzefi

zastgpczych. Przepisy art. B3c ust. 4 oraz art. B3d ust. 2 i 4 stosuje sig odpoutiednio.3.

niewykonania nasadzen zast h, o kt6
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z ze^4)oleniem na usunigcie drzewa lub fuzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu
e gzekt r cyj nym w administr acj i " .

W przedrniotowej sprawie mamy do c
dw6ch przeslanek po pierwsze, jedno drze
dalszy plawidlowy rozw6j, po drugie ws
zagrohenie bezpieczehstwa r
drzew udzielono bez pobrani
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
usunigcie: pkt 5) drzew lub krzew6w, kt6re z
kolejou,ego albo bezpieczeristwu 2eglugi,. pkt.
rokujq szans na przezycie, z przyczyn niezalez

JednoczeSnie, bior4c pod
i krajobraz owE oruz maj4c n i::":l
w rnySl art. 8jc ust. 3 i art, I':;."\'Wydctnie zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu moze byt uzaleznione od olcreilenia

zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art. 83d ust. 2.
nia wydania zezwolenia t

material nasadzeniowy byl jak najlepszej jako
gwarantuj 4 cymi utr zymani e we getacj i.

w dniu oglgdzin lerenowych przeprowadzonych ptzez organ w obrgbie drzewwnioskowanych do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w cLonionych (art. g3c ust.1 dma 16 kwietnia 2004 r. rzyrodyl cyt.: "organ wtaiciwy do wydaniaze na usunigcie drzewa przed jego wydiniem dokonuje ogrgcrzintr vtystgpowania w ich obrg chronionych,.

Bior4c powy2sze pod uwagg orzeczonojak w sentencji.

pouczenie:

zastgpczych. W przypadku niewykonania n
mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu
2 i 3 uoop.

unkcie 3 ppkt a sentencji decyzji potraktowane
w aft. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy na
stanowi4cy podstawg do wymierzenia

nej oplaty za usunigcie drzew.

t.

2.
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3.

4.

Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzew w terminie okre6lonym w pkt 3 ppkt a
jej sentencji decyzji.
Zobowi4zanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadornienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UrzEdu Miasta Lodzi
o dokonaniu nowych nasadzef, ma na celu umozliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzj|
Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci karnej za

nieprzestrzeganie zakazow i ograniczefi wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotycz4cych
ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnolci zakazu niszczenia gniazd i schronieri
zwievEt objgtych ochron4 prawn4 oraz humanitarnego traktowania zwierz4t dzikich.
Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w N,odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr'odzi,
dzialaj4cego z upowaZnienia Prerydenta Miasta N,odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

7

PREZY

Fiatr

Zalaczniki:.
1. Mapa zprzybli2on4lokalizacj4 drzew do usunigcia.

ieleni Miejskiej w Lodzi
94- 303 N-6d2, ul. Konstantynowska 8/1 0

2. ala

Do wiadomoSci:
1. Zarz4d Dr6g i Transportu

90-447 N,6d2,ll. Piotrkowska 173

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa:ustawazdnia16listopada2006r.ooplacieskarbowej (Dz.U.z2006r.Nr225,poz. 1635)
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