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DECYZJA N

Dzialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dn
rdministracyjnego (Dz. U. 22017 poz. 935) I
6, art.83c ust. 1,3 i 4, art. 83d ust.7 i2, ar

Z004 r. o ochronie przyrody (Dz. IJ. z 2076 t

1074) po rozpatrzentu wniosku Zaruadu
(onstantynowskiej 8/1 0

oYz

. Zezwoli(, Zarz4dowi Zieleni Miejskiej z r

na usunigcie 2 sztuk drzew, wymienion
drogowym ul. Krokusowej w Lodzi (dzi
bez pobrania oplaty ztego tytulu.

abela nr l. Wykaz drzew do usunigcia

L6d2, dnia 18.10.2017

zzt 1012t 17

74 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowan
zwrqzkuzaft.83 ust. 1, ar1.83aust. 1,2a,
86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietn
po2.2134,2249,2260 22017, poz. 60, 13
Zieleni Miejskiej z siedzib4 przy uli<

L.p. Gatunek

Obwdd pnia
wysoko5ci 13

powierzchr
zajmowana p

krzewv
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cflr
a
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Urn'agi

:i:. ;

I Klon zwyczajny 138

Drzewo posiada pr6chniejrpy ubytek
wglgbny oraz koliduje z napowietznq
iini4 energetycznar. W chwili obecnej
stw ar za zagr oienie bezpierczef, stwa

ruchu drogowego.

2 Klon zwyczajny 150

Drzewo posiada pr6chniej4cy ubyek
u podstawy pnia oraz naroSla rakowe,

koliduj e z napowiet rznqlimq
energetycznq. W chwili obecnej

stw arza zagr o Lenre b ezpieczef stwa
ruchu drogowego.

Usytuowanie drzew
decyzji, stanowi4cym

objgtych zezwolenie
rysunek z naniesiorul

UzaleLni(. wydanie zezwolenia na usun
zastqpienia ich nowymi sadzonkami drzew
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Tabela nr 2. Wvkaz nasadzeri

L.p. Gatunek IloS{ (szt.)

Parametry nasadzefi
(obwrid pnia

w crn, na n,-vsohoSci
100 cm)

1 Klon zwyczaJny 2 8cm

Nowe nasadzenie naleZy wykonai
w obrgbie W-12. Planowane miejsce ni
i planowan4 infrastrukturq techniczn4.

3. Ustalid koricowe i nieprzekraczalne termin
a) termin usuniqcia drzew wymienionych
b) termin wprowadzenia nasadzeri zastgl

mowzr w punkcie 2 sentenoji - do 31 p
Zmiana terminu usuniqcia drzew mohe r

zezwoleniu zmrenrajqcym, pod warunki
uplywem terminu wymienionego w punkc

4.Zobowiqza(. Zarzqd Zieleni Miejskiej z
do powiadomienia Wydzialu Ochrony S

Spolecznych Urzqdu Miasta tr odzi o v'ry

w punkcie 2 w terminie 14 dni od dr

dolqczy c mapQ z lokalizacj4 po sadzonycl

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i R,

UML wplynql wniosek ZarzqdtZieleni Miej
8/10 w sprawie wydania zezwolenia na usu
drogowym ulicy Krokusowej w tr odzi (dzi
W uzasadnieniu wniosku podano, 12v'tw. drz'

Podstawq materialnoprawne rozpatr:
za.warte w rczdziale 4 ustawy o ochronie prz
ze usuniEcie drzew lub krzew6w z teren
zezwolema wydanego na wniosek: posi
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzen, o kt6ry
1964r - Kodeks cywilny ( Dz. U. z20l4t. pc
zagraLalqtym wzqdzeniom. W mySl ar1. 832

krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w p:

miasta w fcrrmie decyzji administracyjnej, a'
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej d
zabytk6w.

Urzqd Mi
Departament

Wydzial Ochrony
Al Pilsudskie

dzialce ewidencyjnej o numerze 181137

renia nie mo2e kolidowad z istniej4c4

y r ealrzacjr zezw olenra:
w punkcie 1 - do 31 sierpnia 2018 r.;
rczych (posadzenie nowych drzew), o kt6rych
fdziernika 2018r.,
astqpii jedynie na wniosek strony w decyzji -

:m wyst4prenra z wnioskiem o zmianq przed
e 3a.

siedzib4 siE przy ulicy Konstantynowskiej 8/10
'odowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw
conaniu nasadzef zastqpczych, o kt6rycll mowa
rfy ich wykonania. Do powiadomienia naleZy
zamiennie drzew.

lzasadnienie

rlnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
;kiej z siedzib4 siq przy ulicy Konstantynowskiej
riEcie 2 sztuk drzew, znajdujqcych siq w pasie
aika ewidencyjna m l8ll37 w obrqbie W-12).
:wa posiadaj 4 pr6chniej 4ce ubytki pnia.
enia przedmiotowej sprawy stanowi4 plzepisy
zrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawartajest zasada.
r nieruchomoSci mo2e nast4pic po uzyskaniu
adacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
:h mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dma 23 kwietnia
z. l2I, z po2n. zm. ) - je1eli drzewo, bqd2l<rzern
ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
erwszej instancji w6jt, burmistrz albo plezydent
v przypadku gdy zezwolente dotyczy drzewa lub
r rejestru zabytkow - wojew6dzki konselwator

a l-odzt
raw Spolecznych
cdowiska i Rolnictwa
100,92-326 l_6d2



Zgodme z art. B3a ust. 2a i 4 uoop. r

drogowym drogi publicznej, z wylqczenie
yt.: ,,Zezwolenie na usuniecie drzewa

t tzgodnieniu z regionalnym dyrektorem
zezwolenia niezwlocznie przekazuie do uz ienia projekt zem,olenia wraz z aktami

w pasie
sip po

wydania
sprawy,

obcych gatunk1w topoli, w,ydbje
,y Srodowiska a organ wlaiciwy do

yv tym dokumentacjqfotograficznq drzewa lub

W artykule 83b ust. 1 uoop. za obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usuniqcre drzew lub krzew6w,
Iub siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczeni
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadan m prawie wlasnoSci urzqdzert, o kt6rych mowaw art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg
nazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d
a w przypadku gdy na tej wysokorici drzewo
pni, b) nie posiada wyru2me wydzielonego
korony drzewa. WielkoSi powierzchnt, zkto
termin zamrerzonego usuniqcia drzewa lub

j zostanie usuniEty krzew, miejsce, przyczyne,

z celu zwiqzanego z prowadzemem dzj
przez projektanta posiadajqcego odpo
zagospodarowania dziaLki lub terenu w przy
wymagany zgodnie z ustaw4 z dnia 7 lj
usytuowanie drzewa w odniesieniu do s
istniejqcych lub projektowanych na tej nieruc
stanowi4cych kompensacj p przyrodniczq
przesadzenia drzewa lub krzewu, wyko

5re powinno zawierac: imig, nazwisko, adres,
o posiadanym tytule prawnym wladania

ciciela nieruchomoSci jeSli jest wvmagana,
ia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cm,

a) posiada kilka pni - obw6d kazdego z tych
nia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej

zewu oraz wskazanie czy usurripcie wynika
gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany
iednie uprawnienia budowlane projekt
adku realizacji inwestycji, dla kt(rej jest on
. I994r. - Prawo budowlane - okreSlajqce
ic nieruchornoSci i obiekt6w budowlanych
rmoSci. Projekt planu nasadzeri zdstgpczych,
usuwane drzewa lub krzewy lub projekt
w formie rysunku, mapy b4dZ projektu

nie w stosunku do gatunk6w chronionych na
art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i l0 oraz.w art. 3Z ust.

wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
rwadzenia czynnoSci urzqdowyc:h. W trakcie
<tyczny, okreSlono cechy usuwanych drzew _

, funkcjp jak4 pelni4 w ekosystemie, wartoSi

1 - klon zv,,yczajny o obwodzie pnia 13g cm
Sd okolo 1m xaz koliduje
rnw.2 - klon Lie pnia 150
ubytek u pod 'oSla rakowe.

zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjg
postanowienie w sprawie uzgodnieni a war

o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo

oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwol
nk6w realizacji przedsiEwzipcia w zakresie

czynnoSci podlegaj 4c e zakazom okreSlonym
I pkt 1,3,7,8,12,13,1.5 jezeli zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zhoLona, dok 4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedlohonym wniosku
wyznaczono oglpdziny w terenie celem prze
trwaj4cych na gruncie oglpdzin ustalono stan

cm (we wniosku 154 cm) posiada pr6chniej4cy
Ponadto klon koliduje z napowietrzn4linia ene
w chwili obecnej stwarzajq zagrolenie bezp
okoliczno $ c sporzqdzono protok6l oglpdzin.

Rozpoznaj4c sprawQ i oceniajqc zasadnoSi

ich wartoSi przyrodniczq, w tym rozmiar
kulturow4 walory krajobrazowe i lokaiizacjp.

W terenie stwierdzono,2e drzewo o nr inw
posiada pr6chniej4cy ubytek wglpbny na d
z napowietrznqliniq ener gety czn4. Drzewo o

na usuniqcie 2 sztuk drzew, wyszczeg6lnion

Zasadq jest, ze posiadacz nieruchomorici
kt6re nalicza i pobiera organ wla6ciwy do
krzew6w. Jakkolwiek tresi ar1. 86 ust. 1 uoon
usuniecie :

tyczny Wnioskowane do usunipcia drzewa
eczeristwa Iudzi i ruchu drogowego. Na t4

'zedloionego wniosku, udzielono zszw olenia
wpunkcie 1 sentencji decyzji.

nosi oplaty za usuniqcie drzew lub krzew6w,
rydanra zezwolenia na usuniEcie drzew lub
zaklada wyjatki i tak nie naljcza sip oplat za

qcie nie jest wymqgane zezwolenie;
oba fizyczna uzyskala zezwolenie na cele

czej; 3) drzew lub krzew6w, iezeli

,drzew lub
2) drzew lub
niezutiqzane z

krzewdw, na kt1rych usu
h'zewdw, na kt1rych usuniqcie
prowadzeniem dzialalnoici

Urzqd Miasta
Departamenl Spolecznych

Wydzial Ochrony S owiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskiego 1 ,92-326 Lodz



usuniecie jest zwiqzane z odnowq i piel q drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici
wpisanej do rejestru zabytkdw; 4) drzew I lcr zew 6w, ktdr e zagr a2aj q b ezpie c z eris tv,u ludzi
lub mienia w istniejqcych obiektach budow nych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o ktfrych
mowa w art. 49 6 1 Kodeksu cvwil ;5) drzew lub krzew6w, kt6re zagraiajq
bezpieczefistwu ruchu drogowego lub
6) drzew, lub lvzewdw w zwiqzku z przeb

kolejowego albo bezpieczeftstwu 2eglugi:

7) drzew, ktirych obwod pnia m

wq drdg publicznych lub linii kolejowych;
na wysokoici 130 cm nie przekracza:

a) 75 crh - w przypadku topoli, wierzb, tanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz
pozostatych gatunkfw drzew w celu

atanu klonolistnego, b) 50 cm - w przypadku
przywrdcenia gruntfw nieuiytkowanych do

uzytkowania rolniczego lub do innego kowania zgodnego z przeznaczeniem terenu,
okre{lonym w miejscowym planie z przestrzennego lub decyzji o ytarunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu; 8) w, lrl6rych wiek nie przeh'acza 25 lat, w celu

u2ytkowania rolniczego lub do innegopr4urdcenia grunt6w nieuzytkowanych
uZytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub de
terenu;9) drzew lub lvzewdw w nuiqzku z

'i o warunkach zabudowy i zagospodarov,anict
iegami pielqgnacyjnymi drzew lub krzewow nct

terenach zieleni;10) drzew lub lcrzew6w, kt6 e obumarly lub nie rokujq szansy na prze|ycie,
z przyczyn niezaleZnych od posiadacza nier homoici;I l) topoli o obwodzie pnia ntierzonynt

00 cm, nienaleiqcych do gatunk6w rodzimych,na wysokoici 130 cm wynoszqcym powy1ej
jezeli zostanq zastqpione w najblizszym se e wegetacyjnym drzewami innych gatunkdvt:
l2) drzew lub lvzew6w, jezeli usuniqcie wyn ka z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb1w

iedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub krzew6wobjqtych ochronq gatunkowq lub ochrony
z grobli staw6w rybnych; 14) drzew lub , je2eli usuniqcie jest nviqzane z regulacjq
i utrzymqniem koryt ciek1w naturalnych, w, iem i utrzymaniern urzqdzen wodnych
slu2qcycft ksztaltowaniu zasob|w wodnych ochronie przeciwpowodziowej w zakresie
niezbqdiym do wykonania i utrzymania
z terenu poligon6w lub placdw

urzqdzeit;15) drzew lub lvzew6w usuruanych
iczeri, slu2qc,ych obronnofci pansfvta.

2. W przypadkach, o kt1rych mowa w ust. l jezeli wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa
lub krzewu zostalo uzaleznione od przes nia tego drzewa lub krzewu albo wykonania
nasadzeit zastqpczych, a przesadzone al posadzone drzewo lub krzew nie zachov,aly
Lywotnoici po 3 latach od dnia uplywu inu wskazanego w tym zezwolenitL na ich
przesadzenie lub wvkonanie nasadzen zus :ych, lub przed uplywem tego olvesu, z przyczyn
zaleZnych od posiadacza nieruchomoSci, or
drzewa lub krzewu naklada ponownie w

wlaiciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie
rodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzefi

zastqpcz)tch. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz B3d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3.
W przypadku niewykonania nasadzeri :ych, o kt1rych mowa w ust. 2, zgodnie
z zenuoleniem na usuniecie drzewa lub wu, stosuje siq przepisy o postqpoutaniu
e gz e ku cyj nym w admini s tr acj i "

W przedmiotowej sprawie mamy do cz nienia z wyj4tkiem zwrqzanym z zarstnieniem
wskazane do usuniEcia stanowiq zagro1emedw6ch przeslanek, tj. po pierwsze drzew

bezpreczenstwa ludzi i mienia, po drugie zag iqbezpreczeristwu ruchu dro gowego. Wobec
povtryaszeg<> zezwolenra na usuniEcie d udzielono bez pobrania oplaty z Iego tytulu,
zgodnie z art. 86ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z d ia 16 kwietnia2004 r. o ochronie przyrody cyt.:
,,l. I\Iie nal,icza siq oplat za usuniqcie: pkt 4)
mienia w istniejqcych obiektach budowlanyc
w art. 49 S I Kodeksu cywilnego oraz

drz ew, kt 6r e zagr azaj c1 b e zpie czeris hur,t ludzi lu b

lub funkcjonowaniu urzcldzefi, o ktdrych mowa
pkt 5) drzew lub krzew6w, kt6re zagra2ajq

bezpieczeristwu ruchu drogowego lub kolejo go albo bezpieczefistwu zeglugi"

Jednocz;e6nie, maj4c na uwadze potrze
zgodnie z deklaracjq Strony, w mySl art.

odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody.

,,['I/ydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa
83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody c1't.:

ub lcrzewu moze byt uzaleznione od okreilenict

Urzqd N-odzi

Departament
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przez organ nasadzen zast,Qpczych lub prze enia tego drzewa lub krzewu" oraz art. 83d
ust. 2 ustawy o ochronie przyrody cyt... ',W uzale2nienia wydania zezw olenia na
usuniqcie drzewa lub krzewu od wykonani
dodatkowo: l) miejsce nasadzeri; 2) liczbq
minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici
lub odntianq d,zew lub krzew6w; 5) t
informacji o wykonaniu nasadzeli", zez ie na ich usuniqcie zostalo uzaleZnione od
spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkc
w podpunkcre 2) w punkcie 3 jej sentencji,
Miasta. W interesie Strony IeLy, by zakupic
jakoSci oraz zostal objEty pracami pielggnacyj

y material nasadzeniowym byl jak najlepszej
ymi gwarantuj 4cymi utrzymanie wegetacj i.

Zgodnie z art. 83a ust. 6 cyt... ,,Niewyraie ie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku
przeprowadzenia postqpowania wyjainiai
zezwolenia, o kt1rym mowa w ust. 2a i 3,

go - 60 dni, od dnia otrzymania projektu

stanowiska, uznaje siq za uzgodnienie zezwole
zez organ, do ktdrego zwrdcona siq o zajqcie

W dniu oglqdzin terenowych przep zonych przez organ w obrgbie drzew
wnioskowanych do usunipcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. g3c ust.
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochron przyrody) cyt.: "Organ wlasciuty do wydania
zenttolenia na usuniqcie drzewa lub krze
vt zqkresie wystqpowania w ich obrqbie gatu

Bior4c powytsze pod uwagp, orzeczono jak sentencji.

l. W odniesieniu do drzew wymienion w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rych
przewidziano zast4pienie ich nowymi
a posadzone drzewa nie zachowajq Zy

wami w punkcie 2 sentencji zezwolenia,

wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencj
zale2nych od posiadacza nieruchomoSci,

noSci po 3 latach od dnia upllywu terminu
lub przed uplywem tego terminu, z przyozyn

nasadzeri zastqpczych, zezwolenie to olcreila
drzew lub wielkoit powierzchni krzew6w,. 3)
00 cm lub minimalny wiek /vzew6w,. 4) gatunek
in wykonania nasadzeri; 6) termin zlozenia

e 2 sentencji decyzji, w terminrie okreSlonym
celu zrekompensowania ubyku w ekosystemie

u przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
iw chronionych".

aloiony zostanie ponownie w drodze decyzji
ych. W przypadku niewykonania nasadzefobowi4zek wykonania nasadzert zast

zastgpczych zgodnie z zezwolemem, mialy zastosowanie przepisy o lpostppowaniu
egzekucyjnym w administraci i. Podstawa

2 UsnniEcie drzew poza termrnem okreSlon
zostanie jako delikt administracyjny, o

86ust.2i3uoop.
w punkcie 3 ppkt

t6rym mowa w ar1.

a i Rolnictwa

a sentencji potraktowane
88 ust. 1 pkt 1 uoop,

stanowi4cy podstawg do
dwukrotnej opLaty za

polegaj4cy na usuniqcru drzew bez go zez:wolenia,
wymierzenia administracyjnej kary pie j w .wysokoSci
usuniEcie drzew.

3. Niniejsza decyzja wygasa w przypadku ni
3 ppkt ajej sentencji.

qcia drzew w terminie okreslonym w pkt

4. 7-obowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji
Srodowiska i Rolnictwa w Deparlamenci
o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umoZliwienie stwierdzenra, 2e strona

ntencji decyzji.wypelnila warunek okreslony w punkcie 2
5. Uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew ie zwalnia z obowtqzku i odpowiedzialno5ci

karnej za nieprzestrzeganie zakazdw j
dotyczqcych ochrony przyrody i ochrony

Urzqd
Departament

Wydzial Ochrony
Spolecznych

decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
: Spraw Spolecznych Urzgdu lyliasta tr odzi

:iczen wynikaj4cych z przepis6w og6lnych,
wteruqt, w szczegolnoSci zakaz:,u niszczenia

Al Pilsudsklego ,92-326 l-od2



6.

gnrazd i schronieri zwierzqt objgtych
zwrerTqt dzikich.
Od niniejszej decyzji przysluguje stro
Odwolawczego w tr odzi, wniesione za
Srodowiska i Rolnictwa w Departame

prawne oraz humanitarnego traktowanra

m odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
oSrednicfwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
ie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi,
Miasta tr odzi, w terminie 14 dni od daty jejdzialaj4cego z upowaZnienia Prezyden

otrzymania.

eleniMiejskiejwtrodzi
6d2, ul. Konstantynowska 8/10

2. ala

Zalaczniki:
1. Mapa z prz:yblihonqlokalizacj4drzew do usunigcia z nasaozenlaml zam r ennym l.

wej (Dz.U. 22006 r. Nr 225, poz. 1635).

Spolecznych
a i Rolnictwa

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie

Urzqd
Departament

Wydzial Ochrony
AI 100,92-326 t_6d2


