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DECYZJA ZZI75118

Dzialaj4c na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania

aclministracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) w zwi4zku z art. 83 ust. 1, aft. 83a ust. 1, 2a, 4, 6

art. 83c ust. 1, 3 i4,art.83dust. I r2,afi.86 ust. l pkt 5 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 t. poz. 2134,2249,2260 z 2017, poz. 60, I32, 1014)

po rozpatrz,eniu wnioskuZarz4du Zieleni Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10

or zeka.

l. Zezwoli(, Zarz4dowi Zieleni Miejskiej z siedziba, przy ulicy Konstantynowskiej 8/10 na

usunigcie 1 sztuki drzewa wymienionego wtabeli nr 1, znajduj4cego siq na terenie pasa

drogowego ul. Komorniki vis a vis nr 38 w tr odzi (dzialka ewidencyjna

nr 367137 w obrgbie G-28), bez pobrania oplaty zlego tytulu.

Usytuowanie drzewa objgtego zezwoleniem okreSlone zostalo w zal4czniku nr 1 do

decyzji, stanowi4cym rysunek z naniesion4 lokalizacj 4 drzewa do usunigcia.

2. IJzaleini(. wydanie zezwolenta na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 od

zast4pienia go now4 sadzonk4 drzewa w iloSci 1 sztuki jak poni2ej w tabeli.

Tabela

L.p. Gatunek
Parametry nasadzeri (obw6d pnia

w cm. na wvsoko5ci 100 cm)

1 Klon jawor powy2ej 8 cm

Nowe nasadzenie naleLy wykonai na dzialce ewidencyjnej o numerze 367137

w obrgbie G-28 w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozwoj nowej sadzonki. Planowane

mieisce nasadzenia nie moze kolidowad z istniejEcq i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.
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dzen i

abela nr l. Wvkaz drzewa do usunlgcla

L.p. Gatunek
Obw6d pnia na

wysoko5ci 130cm
Uwagi

1 Klon jawor 105

Drzewo zamreta i nie rokuje szans na
dalszy prawidlowy rozw6j. Konary

orazpien drzewa pozbawione s4 kory.
W obecnym stanie drzewo stanowi
zagr o Zente b e zp te czenstwa ruc hu

drogowego.



3. Ustalid nastgpuj4ce, kofcowe i nieprzekraczalne terminy realizacji zezwolenra:
a) termin usunigcia drzewa wymienionego w punkcie 1 - do 3l grudnia 20lgr.;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastgpczego (posadzenia nowego drzewa), o kt6rym

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 maja 2019r.,
Zmiana terminu usunigcia drzewa mole nast4pii jedynie na wniosek strony w decyzji -
zezwoleniu zmieniajEcyrn, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmiang przed.
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4- Zobowi4za(. wnioskodawcg Zarzqd Zieleni Miejskiej z siedzrbq przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N-odzi o wykonaniu nasadzenia
zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania.
D o p owiadomienia nale2y doN4czy (, map7 z lokalizacj 4 po sadzone go zami enne go drzewa.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wplyn$ wniosek Zaru4du Zieleni Miejskiej z siedzib4 przy ulicy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwolenia na usuniEcie I sztuki drzewa gatunku klon jawor,
mreszczEcego sig na terenie pasa drogowego ptzy ul. Komorniki vis a vis nr 38 w tr-odzi
(dzialka ewidencyjnanr 367137 w obrgbie G-28). W uzasadnieniu wniosku podano. iz ww.
drzewo jest suche. Do wniosku Strona doL4czyLa rysunek z lokahzacj4 drzewa do nsunigcia
oruz lokalrzacj q nasadzenta zamienne go.

Podstawg materialnoprawnq rozpatrzenia przedmrotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawafia jest zasada,
ze usunigcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci moZe nast4pi6 po uzyskaniu
zezwolenra wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urz1dzen, o kt6rych mowa w afi. 49 $ i ustawy z dma23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny ( Dz. U. z20I4r. poz. I2l, zpo1n. zm.) - jeaeli dzewo, b4d2krzew
zagta?ajqtymurz}dzeniom. W mySl art. 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 d,otyczy dizewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator
zabytk6w.

Zgodnre z aft. 83a ust. 2 i 4 uoop. cyt'. ,,2 Zezwolenie na usunigcie drzewa yt pasie
drogowym drogi publicznej, z wytqczeniem obcych gatunk6w topoli, .a,yclaje sig po
uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony irodowiska; 4 organ wlaiciwy 4e y,ydaiia
zezwolenia niezwlocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami spraw)),
w tym dokumentacjg fotograficznq drzewa lub lcrzewu,,.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawreraci imig, nazwisko, adres,
lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urz4d)en,o i<t6rych mowa
w aft. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana,
nazw7 gatunku dtzewa 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 wyraLnie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej
korony drzewa. Wielko6i powierzchni, zktorej zostanie usunigty krzew,miejs.;e, przyczynQ,
termin zamietzonego usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy ,munig.ie *ynif*
z celu zwi4zanego z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonany
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przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt

zagospodarowania dziatki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on

wymagany zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce

usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiektow budowlanych

istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzen zastEpczych,

stanowi4cych kompensacjg przyrodnicz1 za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt

przesadzenia drzewa lub ktzewu, wykonany w formie rysunku, mapy b4d2 projektu

zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo

postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w reahzacji przedsigwziEcia 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 r I0 oraz w art. 52 ust. 1

pkt 1,3,7,8,12,1,3,15 jelelt zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlo2onq dokumentacj4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono

brak6w formalnych w przedlolonym wniosku, wobec czego w my61 art. 50 $ 1 ustawy Kpa

1;v;yznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzgdolvych. W trakcie

trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, okre5lono cechy usuwanego drzewa -

jego wartoSi przyrodnicz4, w tym rozmiar drzewa, funkcjg jak4 pelni w ekosystemie, wartoSd

kulturow4, walory krajobrazowe i lokalizacjg. W terenie stwierdzono 2e drzewo wnioskowane

do usunigcia to klon jawor o obwodzie pnia 105 cm (we wniosku podano 108 cm). Drzewo

zamiera i nie rokuje szans na dalszy prawidlowy rozw6j - pief i konary pozbawione s4 kory.

W obecnym stanie stanowi zagroaenie dla bezpieczehstwa ruchu drogowego. Wnioskowane

do usunigcia drzewo nie posiada warto6ci kulturowych, przyrodniczych rkrapbtazowych. Na
t4 okoliczno66 sporz4dzono protokol oglgdzin.

Rozpoznajqc sprawg i oceniaj4c zasadnoS6 przedlo2onego wniosku, udzielono zezwolenta

na usunigcie I sztuki drzewa gatunku klon jawor,Wszczeg6lnionego w punkcie 1 sentencji

decyzjt.

Zasad4jest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,

kt6re nalicza r pobrera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub

krzew6w. Jakkolwiek treS6 art. 86 ust. 1 uoop zakada wyjEtki i tak nie nahcza sig oplat za

usunigcie :

,.drzeyt, tub krzew6w, na kt1rych usunigcie nie jest wymagane zezwolenie,'

3) drzev, lub krzewdw, je2eli usunigcie jest zwiqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcych

na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk6w; 4) drzew lub lczew6w, kt6re

zagrazajq bezpieczefistwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub

/unkcjonowaniu urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego;5) drzew lub

krzetv6w, kt6re zagraiajq bezpieczefislwu ruchu drogowego lub koleiowego albo

bezpieczeristwr,t ieglugi;6) drzew lub krzew|w w zwiqzku z przebudowq drog publicznych lub

linii kotejowych;7) drzeu,, kt1rych obw6d pnia mierzony na wysokoici I30 cm nie przekracza:

a) 120 crn - y) przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczainego, klonu jesionolistnego,

klonar srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm - w przypadku

pozostalych gatunk6w drzew w celu przywr6cenia grunt1w nieuzytkowanych do

tt2ytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreSlonym

ut ntiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu; 8) lcrzewu lub krzewdw rosnqcych w skupiskach, polvywajqcych

glunt o powierzchni do 50m2, w celu przywr6cenia grunt6w nieu2ytkowych do uzytkowania

innego ni2 rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenLr; 9) drzew lub la,zew6w w nuiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub krzew1w na

terenach zieleni;t0) drzew lub krzew6w, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na przezycie,

z przyczyn niezale1nych od posiadacza nieruchomoici;11) topoli o obwodzie pnia mierzonym
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na wysokoici 130 cm wynoszqcym powyzej 100 cm, nienaleiqcych do gatunkfw rodzirnych,
iezeli zostanq zastqpione w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk6w,.
l2) drzew lub krzew6w, jezeli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb6ru
objgtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych;13) drzew lub krzety|w
z grobli stawdw rybnych; l4) drzew lub krzew6w, je2eli usunigcie jest nuiqzane z regatlacjq
i utrzymaniem koryt ciekdw naturalnych, wykonl+vaniem i utrzymaniem urzqdzefi woclnych
stu2qcych ksztaltowaniu zasob6w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie
niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzeri;15) drzew lub h,zew6w ust;,an)tch
z terenu poligondw lub placfw twiczen, sluzqcych obronnoici pafisttucr.
2. W przypadkach, o kt1rych mowa w ust. 1, je2eli wydanie zezwolenia na usunigcie clrzewa
lub lcrzewu zostato uzaleinione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania
nasadzeri zastgpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowaly
zywotnoici po 3 latach od dnia upfinuu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich
przesadzenie lub wykonanie nasadzeli zastgpczych, lub przed uplywem tego oh,esu, z przyczyn
zaleznych od posiadacza nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na ustLnigcie
drzewa lub krzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek utykonania nasaclzefi
zastgpczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art.83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpoutiednio.3.
W przypadku niewykonania nasadzeri zastgpczych, o kt6rych mowa w yst. 2, zgodnie
z zenryoleniem na usunigcie drzewa lub lcrzewu, stosuje sig przepisy o postgpotrtaniu
e gzekucyj nym w administracj i " .

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z v,ryj4tkiem zwrpzanym z zaistLrieniem,
dw6ch przeslanek, drzewo wskazane do usunigcia zamrera i nie rokuje szans na dalszy
prawidlowy tozw6j oraz stanowi zagrohenie bezpieczeristwa ruchu drogowego. Wobec
powy1szego zezwolenia na usunigcie drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu,
zgodnie 2art.86 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochionie przyrody cyt.:
,,art' 86 ust. L Nie nalicza sig oplat za usunigcie; pkt 5) drzew lub lvzewow, kt6re zagra2ajq
bezpieczeristwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu zeglugi; 10) drzew tub
lcrzewdw, ktdre obumarly lub nie rokujq szansy na przeiycie, z przyciyn- niezaleinych od
po s iadacza ni eruchomo ! ci " .

Jednocze5nie, biorqc pod uwagg deklaracjg wykonania nasadzenia oraz przedloZony pruez
WnioskodawcE projekt planu nasadzenia oraz uwzglgdniaj4c fakt, rz rrrn*un. drzewo poriudu
wartoS6 przyrodnicz4 i lcqobrazowq oraz majqc na uwadze potrzebg odnawiania zasob6w
skladnik6w przyrody, w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o oghronie przyrody, cyt.:

',art. 83 c ust. 3. Wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu moze byt uzaleznione
od okrellenia przez organ nasadzeri zastgpczych lub przesaclzenia tego drzewa lub h.zettttr.
Art. B3d ust. 2. W przypadku uzaleznienia wydania zezwolenia na usttnigcie drzewa lttb
lrrzetuu od wykonania nasadzeri zastgpczych, zezwolenie to okreila dodatkotvo; l) miejsce
nasadzefi| 2) liczbg drzew lub wielkoit powierzchni krzew6w; 3) minimalny obw\cl pnicr
drzewa na wysokof ci 100 cm lub minimalny wiek krzew6w, 4) gatunek lub odm'iang dr.rei tub
lrrzewdw| 5) termin wykonania nasadzeri; 6) termin ztoiinia informacji o wykonaniu
nasadzetT", zezwolenie na jego usunigcie zostalo uzalehntone od spelnienia warunk6w,
okreSlonych w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie okreslonym w podpunkcie b)w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta.
W interesie Strony le?y, by zakupiony material nasadzeniolvy bl jak najleps zej jako1ct oruz
zostal objgty pracami pielggnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanie wegetlcji.

Zgodnie ztreSci4 art. 83a ust.2a i 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej
decyzji rrznano zauzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Oclrony Siodowiska w foazi,
w zwtqzku z niewyrtzeniem stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzvmania
proj ektu niniej szego zezw olenia.
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W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzewa

wnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.

1 ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydania

zezwolenia na usunigcie drzetva lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin

,v zakresie wystgpowania w ich o,brgbie gatunk6w chronionych".

Bior4c powyZsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

l.

4.

).

5.

Pouczenie:

W odniesieniu clo drzewa wymienionego w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rego przewidziano zast4pienie

go rlowym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenia, a posadzone drzewo nie zachowa zywotnoSci po 3

latach od dnia uptywu terminu wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencji lub przed uplywem tego terminu,

z przyazyr zalehnych od posiadacza nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownie w drodze decyzii

obowi4zek wykonania nasadzentazastQpazego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastQpazego zgodnie

z zezwoleniern, bgd4 mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawa

art. 86 ust.2 i 3 uoop.
Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt a sentencji potraktowane zostanie jako

delilct adnrinistracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt I uoop, polegaj4cy na usunigciu drzewabez
wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawg do wymierzenia administracyjnej kary pienigZnej

w wysokoSci dwukrotnej oplaly za usunigcie dtzewa.

Niniejsza decyzja wygasa w pr4,padku nieusunigcia drzewa w terminie okreSlonym w pkt 3 ppkt a jej

sentencJ t.

Zobowi4zanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska

i Rolnictwa w Deparlamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi o dokonaniu nowego nasadzenia ma

na celu urnoZliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzj|
Uzyskanie zezwolenia na usuniqrcie drzewa nie zwalnia z obowiEzku i odpowiedzialnoSci karnej za

nieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczef wynikaj4cych zprzepis6w og6lnych, dotyczqcych ochrony przyrody

i ochrony zwierz1I, w szczeg6lno(;cizakantniszczeniagniazd i schronief zwierzqt objgtych ochronqprawn4

o raz h u m an itar ne go traktowan ia z'w ier zEt dziki ch.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium Odwolawczego

w Lotlzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi, dzialaj4cego z upowaZnienia Prezydenta

Miasta N-odzi, w terminie l4 dni od daty jej otrzymania'

6.

i,.,,i.r,
' t!./

Zalaczniki:
1. Mapa zprzybltaonEloka\izacj4 drzrewa do usunigcia oraznasadzeniem zamiennym.

eleni Miejskiej w l-odzi
od2, rrl. Konstantynowslca 8/10

2. ala

Do wiadomo5ci:
1 . Zarz4d Dr6g i Trarrsportu

90-441 L6d2,ul. Piotrkowska 17!i

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia T6listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 22006 r. Nr 225, poz. 1635).
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