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Dzialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postQpowaniil

administracyjnego (ednolitytekst: Dz.IJ.z2016r.,poz.23 -zp6lniejszymi zmianami) i art.

83a ust. l, art.83c ust. 3, art.86 ust. 1 pkt 4, 5 i 10, w zwrqzkuz art.83c ust. 4 ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (ednolity tekst: Dz.U. 22016 t., poz.2134 - z po2-

rriejszymi zmianami), zwanej dalej w skr6cie uoop. i art.4 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia

2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 22016 'r. poz.

2249) - po rozpatrzeniu wniosku Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr odzi :z/s w N-odzi ptzy uhcy

K o n srantynowskiej 8 I | 0 (znak pisma: ZZM.W ZM.ZT .50 I .5 48.20 1 6.B'W),

orzeka m

l. Zezwoli( Zarzqdowi Zielem Miejskiej w tr odzi na usuniqcie l sztuki drzewa wymienio-

nego w Tabeli nr 1, rosn4cego w t-odzi w pasie drogowym ulicy Kasztanowej (na <lzialce

ewldencyjnej m 47614 w obrEbie B-25), w s4siedztwie posesji l(asztanowa m 13, bez

pobrania oplaty ztego tltulu.
Tabela nr 1. Wykaz drzew do usunigcia.

Lokalzacja drzewa objEtego zezwoleniem usuniEcia zosta\.a wlreSlona na zaleycznt'ku

grafrcznymnr 1, stanowi4cym integraln4 czq{c niniejszej decyzit'

2. IJzaleLni6 wydanie zezwolema na usuniEcie drzewa wymienionego w pkt 1, powyzej, od

zaslryienia go now4 sadzonk4 drzewa w iloSci lsztuki, jak w'Iabeli nt2 poniiej, n.a

dzialce ewidencyjnej m 47614 w obrqbie B-25, w pasie drogowym ulicy Kasztanowej

(zgodnie z wnioskiem) lub na terenach bpd4cych w zasobach Miasta tr'odzi, pozostaj4cych

w administrowaniu Zarzqdu Zieleni Miejskiej w N,odzi, w miejscu gwarantujqcym prawi-

dlowy rozw6j nowej sadzonki. Materiaiem nasadzeniowym powiruro byd dlzewo pocho-

dzqce z upraw kontenerowych, o dobrze wyksztalconym systemie l<orzeniowym i k.oronie.

planowane miejsce nasadzenia nie moZe kolidowa6 z istniejq.c4 lub planowanq do

realizacji infrastruktur4 techniczn4.

Tabefa nr 2. Wykaznaszdzeri zastppcrych.

L.p.

Nr
drzewa

na
mapie

Gatunek

Obw6d pnia
drzewa na
wysokoSci

130cm;
powierzchnia
zajmowana

Drzez krzewy

P rzy czyna usunipcia drzewa
Uwagi

I 1
Klon

zv,ryczajny
176

Drzewo w zlym stlanie sanitarnym, zagraZa

bezpieczenstwu ruchu drogowego r stwetza
zasr ohenie b ezpie<:zehstwa ludzi i mienia.

L.p. Gatunek
Liczba sadzonek:
drzewa - w sztukach;

krzewv - w mt

Minimalne parametry nasadzeri:
obw6d pnia clrzewa na wysokoSci 100 cm;

wiek krzew6w

I
Lipa

drobnolistna
1 10 cm
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3. Ustalid nastqpuj4ce, lkofcowe i nieprzekraczalne terminy reahzacji zezwolenia:
a) usuniqcia drzewa wymienionego w pkt 1 - do kofca grudnia 2017 r.;
b) vrprow4dzenia rusadzenia zastgpczego (posadzenia nowego drzewa), wymienionego

. w pkt2 yozstrzygnigcia - do korica grudnia 2018 r.

Zmiana terminu usunigcia drzewa lub terminu wprowadzenia nasadzenia zastEpczego
moz:e nastqpid jedynie na wniosek strony, okreSlony decyzjq- zezwoleniem zmieniaj4cym,
wydanym przez wlaSciwy w sprawie organ, pod warunkiem wystqprenia z wnioskiem
o zmianq, zlohonyn przed uplywem termin6w wymienionych w podpunktach litery
a i/lub b, powyZej.

4. Zobowiqza6.wnioskodawcE ZarzqdZielem Miejskiej wtr-odzi do powiadomienia Wydzia-
lu C)chrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta
tr-,odzi o wykonaniu nasadzenia zastppczego, o kl6rym mowa w pkt 2 rozstrzygniEcia,
w terminie 14 dni od daty jego wykonania. Do powiadomienia nale?y dolqczy1 mapQ
z okreSleniem lokali:zacji posadzonego zamiennie drzewa.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
Llrzpdur Miasta N-odzi v'1plyn4l wniosek Zarzqdt Zieleni Miejskiej w tr-odzi zls w tr-odzi przy
ulicy Konstantynowskiej 8/10 w sprawie wydania zezwolenia na usuniEcie l sztuki drzewa
rosnqcego w pasie drogowym ulicy Kasztanowej (na dzialce ewidencyjnej nr 47614 w obrq-
bie B-2.5), w s4siedztwie posesji Kasztanowa nr 13. W uzasadnieniu wniosku podano, iz klon
zwyczetjny posiada pr6r;hniejqcy ubytek u podstawy pnia. Do wniosku zostal dol4czony wy-
druk z ortofotomapy z z:.aznaczon4lokalizacjqdrzewa proponowanego do usuniEcia.

Podstawq materialnoprawne rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowiq przepisy
zawart<: w rozdziale 4 uLoop. W mySl art. 83a ust. I uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewuL z terenu nieruclhomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta w formie decyzji administracyjnej, aw przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub
krzewuL z terenu nieru<;homoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator
zabytk6w.

W omawianej sprawie wniosek zloLyla jednostka organizacyjna Miasta tr-odzi posiada-
jzlca prawo do wladania nieruchomoSciq (w zakresie utrzymania drzew) wynikaj4ce zuchwaty
R.ady Miejskiej w N,odzi Nr XL YIJI1975lI2 z dnia 12.09.2012 r. - w sprawie utworzenia jed-
nostki budzetowej o na:zwie ,,ZarzqdZieleni Miejskiej wtr-odzi" i nadania jej statutu, a organ
r<>zstrz'ygajqcy w sprau,ie ustalil, i2 przedmiotowa dziaNka nie naleZy do katalogu nierucho-
moSci wpisanych do rejestru zabytk6w.

Po zapoznaniu siq ze zLohonqw sprawie dokumentacjqw oparciu o wykladnipzawartq
w art. E3b uoop., nie str,vierdzono brak6w formalnych w przedlozonym wniosku.

Wobec powyzs2rego w trybie art. 83c ust. I uoop. Wznaczono oglqdziny w terenie
celem ustalenia, czy w obrEbie drzewa wnioskowanego do usunipcia nie wystgpuj4 gatunki
clrronione prawem. W trakcie oglgdzin przeprowadzonych na miejscu ustalono, 2e usuniEcie
wnioskowanego drzewa nie spowoduje naruszenia zakaz6w w stosunku do gatunk6w chro-
nionych. Ponadto okreSlono cechy drzewa wnioskowanego do usuniqcia - j.go wartoSi
przyroclnicz% w tym rozmiar drzewa, funkcjg jak4 petrni w ekosystemie, wartoSi kulturow4
walory krajobrazowe i jego lokalizacjq. Stwierdzono, 2ekIon zwyczajny posiada zamierajqc,4
koronq. Na pniu widocz:na jest listwa mrozowa z odkrytym i popqkanym drewnem. Przy pod-
stawie pnia wystgpuje pr6chniej4cy ubyek. Korona drzewakoliduje z istniejqc4napowietrzn4
liniq energetycznar. Drzewo stwarza zagro2enie dla bezpieczenstwa ruchu drogowego i stano-
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wi zagroaenie bezpieczefstwa ludzi i mienia z uwagi na usytuowanie w s4siedztwie ciqgu

pieszego ulicy Kasztanowej. Klon zwyc zajny posiada niewielkq wartoiici kulturow6 przyrod-

niczqr kcrajobrazowq. Z oglEdzin przeprowadzonych na miejscu, bez udzialu przedstawiciela

wnioskodawcy w wykonywanych czynno6ciach, sporz4dzono dokumentacjE fotografrcznq
i protok6l - zalqczone do akt sprawy. W terenie stwierdzono r6wnie2 nnozliwoSi wprowadze-

nia nasadzenia zastEp czego w iloSci 1 sztuki drzewa, okreslonego w pkt 2 rozstrzygniqcia.

Proponowanalokalizacja nasadzeniazastgpczego (zgodnie z wnioskiem) zostala wkreSlona na

zalqczniku graftcznym nr 1, stanowiecym integraln4czES6 niniejszej decyzjl

Po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadnoSci przedNoh<>nego wniosku, :tostalo

udzielone zezwolenie na usuniqcie 1 sztuki drzewa - klonu zwyczajnello, Wszczeg6lnionego
w pkt I rozstrzygniEcia decyzji.

Zasadq jest, w mySl art.84 ust. 1 uoop., 2e posiadacz nieruchornoSci ponosi oplaty za

usuniqcie drzew lub krzew6w, kt6re naliczai pobiera organ wlaSciwy rlo wydania zezwolenia
rra rrsrrrrigcie drzcw lub krzew6w. Niemniej ar1. 86 ust. I uoop. okreSla wyjqtki, w kt6rych nie

naltcza sig oplat za usuniqcie.

W omawianej sprawie organ uznil,2e zachodzqnizej v,ryszczeg6lnioner przypadkr nie nalicza-

nia oplat, okreslone zapisami w odniesieniu do:
- art. 86 ust. 1 pkt 4 uoop. - ,drzew lub lvzew6w, h6re zagrazajq be'zpieczeristwu ludzi lub

mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urz'qdzeri, o hdrych mowa

w art.49 S1 ustawy z dnia 23 lcwietnia 1964 r. - Kodel<s qnvilny (iednolity tekst: Dz. U.

z 2016 r., poz. 380 - z p1iniejszymi zmianami)";

- art. 86 ust. 1 pkt 5 uoop. - ,,drzew lub lcrzewfw, h6re zagra2ajq bezpieczenstwu ruchu

drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu Zeglugi";

- art. 86 ust. 1 pkt 10 uoop. - ,drzew lub lcrzewdw, l<tdre obumarly lub nie rokujq szansy na

prze|ycie, z przyczyn niezaleZnych od posiadacza nieruchomoici".

Wobec powyzszego udzielono zezwolenia na usunigcie drzewa bez pobrania oplaty z tego

tytulu.

Jednoczesnie, maj4c na uwadze potrzebg odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody,

w oparciu o art. 83c ust. 3 uoop., kt6ry okreSla, iLz ,,Wydanie zenvolenia na usuniqcie drzewa

lub lcrzewu mo2e byt uzalehnione od olcre{lenia przez organ nasadzeri zastQpczych lub

przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu - zezwolenie na jego usunipcie zostalo uzaleznione od

spelnienia warunk6w okreSlonych w pkt 2 rozstrzygniqcia decyzjl r,rr terminie okreflonyrn

w podpunkt litera b) w pkt 3 jej rozstrzygniqcia, w celu zrekompensorvania ubytku w ekosyt;-

temie miasta. W interesie wnioskodawcyle2y, aby zakupiony materiaLnasadzeniovrry, byl jak

najlepszej jakoSci oruz zostal objgty pracami pielggnacyjnymi, gwarantuj4cymi utrzymanie
jego wegetacji.

B i or4c pod uwa gq p ov,ry Zsze ustalenia orzeczono j uk w rc zstrzy gniqciu.

Pouczenie:

l. W odniesieniu do drzewa wymienionego w pkt 1 rozstrzygnigcia decyz,ii, wobec kt6rego przewi-

dziano zast4pienie go innym drzewem okre6lonym w pkt 2 rozstrzygniEcia zezwolenia, a posa-

clzone drzewo nie zachowa zywotno6ci po 3 latach od dnia uptywu terrninu wskazanego w pkt 3

ppkt litera b) rozstrzygniqcia lub przed uplywem tego termin\, z przycz:,yn zaleznych od posiada-

cza nieruchomoSci, naloaony zostanie ponownie w drodze decyzji obow.i4zek wykonania nasadze-

nia zastqpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastppczego zgodnie z udzielonym ze-

zwoleniem, bEd4 miaty zastosowanie przepisy o postppowaniu egzekrcyjnym w administracji,
okre6lone art. 86ust. 2 i 3 uoop.
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2. Usunipcie drzewa poza terminem okre$lonym w pkt 3 ppkt litera a) rozstrzygniEcia decyzji zosta-

nie potraktowane jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop., polega-
j4cy na usunipciu drzewa bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawp do wymierzenia
administracyjnej kary pieniEznej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usuniEcie drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunipcia drzewa w terminie okreSlonym w pkt 3 ppkt
litera a) rozstrzygnig cia decy zji.
Zobowiqzanie strony w pkt 4 rozstrzygniqcia decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UrzEdu Miasta t-odzi o dokonaniu
nowego nasadzenia fila na celu umoZliwienie stwierdzenia, Ze strona wypelnila warunek okreSlony
w pkt 2 rozstrzygniqciadecyzji.
Uzyskanie zezwoleniit na usunigcie drzewa nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialno6ci karnej za
nieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczefr wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotyczqcych
ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lno$ci zakazu niszczenia gniazd i schronieri
zwierzqt objgtych ochronqprawnqorazhumanitarnego traktowaniazwieruqt dzikich.
Od niniejszej decyzji prrysluguje stronie odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w Lodzi, wniesione z poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi,
dzialajqcego z upowaZnienia Prerydenta Miasta Lodzi, w terminie 14 dni od dafy jej
dorpczenia.

Zalacznik:
1. Mapa z lokalizacjqdrzewa przewidzianego do usuniqcia i lokalizacj4 nasadzenia zastppczego.

Q tr zv muj 4 h zatrac znikie,rn)3

3.
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5.

6.

\l"l Zarc+d Zieleni M iejskiej w l,odzi
ul. Konstantynowska 8/I0, 94-303 tr 6dL

2. a/a.-

Zwotnionozoptatvs wet
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (ednolity tekst: Dz. rJ. 22016 r.,poz. 1827),
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