
PREZYDENT MIASTA T.ODZI
znak: DS S-OSR_I 6 I 3 t .t9 62.2}tiizo :7.AKO 1,6d2, dnia 07.06.20t7 r.

, DE CYZJ A NR ZZ/62II17
Dzialaiqc na podstawie arl. 104 ustawy z dnia 14 czetwca 1960 r, Kodekspostppowania administracyjnego (Dz. tJ 2013 poz. 267 z po1niejszymi zmianam I) oraz aft.83ustl,art'g3aust.r,art.g3cust.3i4,arrg3d,art.soust. 

lpkt4i5ustawyzdnial6 kwietnia 2004 r' o ochronie przyrody (Dz. rJ, z 20i6 r.., poz. 2134), zwanejdalej w skr6cieuoop po rozpatrzeniu vniosku zarzqdu ziereni Miejskiej- w iodzl zrs przyul' Konstantynowskiej gi 1 0 (pismo znak: zZM.w zM.zr .5 0 l . l 3 1 g. 2 0 1 6.Bw)

arzeka
l' Miejskiej w tr odzina usunipcie 1 szt. drzewa;osn4cego naA' Ksi42ka na wysokosci posesji nr 1g w l-odzi (dziarka

bie B_21), wymienionego w iabei nr l, pn. Wykaz drzew doy ztego tytulu.

ela nr 1 Wykaz d usun

L.p.

7

Gafunek
Obw6d pnia na

wysoko5ci l3Ocm

- 
[cml

Przyczyna

Kasztanowiec
zwyczajny 216cm

H*ii:fitffil ob'jptego zezwoleniem okreslon a zostala w zatEczniku nr 1 do decyzji,

2' uz zezwoleniana usunigc ie drzewawymienionego w pkt I od zast4pienia

fl 
drzewa, wliczbie 7 szt.,zgodnie ,^upastanowi4c4 zarqcznlknr I do

lfabefa nr 2 -Wykaz

w L terenie pasa drogowego ulicy A. Ksi42ka
Mia ieB_21) lub na terenach bpd4cych * zaroiu.h
gwa zttrAi n^ zarz4du 

,Zieleni Miejskiej w miejscu
moLekoridowars z istniej4c4 t rT:JJ:il:l#X',"""Th.it:ffi'umi"is'e nasadzeri nie

L.p.

I

Gatunek IloSd nasadzefi szt. Parametry nasadzef : Obwrid pnia /w cm/
na wysokoSci 100 cm

I 4cm

Kasztanowiec
czerwony I szt



3. Ustalid nastqpuj4ce, koircowe terminy reahzacit zezwolenia:

. usuniQcie drzewa wymienionego w punkcie ff 1 sentencji moZe nast4pi6

w terminie
. wprowadzenie nasadzenia zastepcze , o kt6rym mowa w punkcie nr 2 sentencji

powinnonast4piiwterminiedokoricakwietnia20L8r':

4. Zobowiqza( zarzqd zreleni Miejskiej w tr odzi do poinformowania wydaj4cego

zezwolenie o *yko.raniu nasadzenii zastqpczego, o ktorym mowa w punkcie 2 sentencji

w terminie do 14 dni od daty jego wykonania'

Uzasadnienie

Do Wydziaiu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych

UrzEdu Miasta tr odzi wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr-odzi o wydanie

zezwolenia na usuniqcie jednej sztuki kasztanowca bialego, Iosn4cego na terenie pasa

drogowego ul. A. rsiqzka na wysokosci posesji nr 18 w tr'odzr. w uzasadnieniu podano, ze

drzewo posiada prochniej4cy ub1-tek. Do wniosku dol4czono mapQ z lokahzaci4 drzewa do

usuniqcia oraz z lokalizacj4 nowego nasadzetlia'

Podstawq materialnoprawn4 rozpatrzenra przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy

zawartew rozdztale 4 ustawy o ochronie przyrody' W ar1' 83 ust' I uoop' zawarta jestzasada'

ze usuniEcie drzew lub krzew ow z teienu nieruchomoSci moze nast4pi6 po uzyskaniu

zezwoletia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomosci za zgodq. wiasciciela

nieruchomoSci, wlaSciciela urz4d zen, o ktorych mowa w art' 49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia

1964r - Kodeks clr,vilny ( Dz. u. z 2014t. poz. l2I, z po2n. zm') - ieirch dtzewo, bqd1l<rzew

zagra7ajqtymwzqdzeniom. W mySl afi. 83a ust.1 uoop, zezwolenie na usuniecie drzewa lub

krzewu z terenu ni"r.r.homosci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydenl

miasta w formie decyzii administracyjnej, aw przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub

krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytkow - wojew6dzki konserwator

zabytk6w.
W przedmiotowej sprawie wniosek zlo|ylwladaj4cy ww. nieruchomoSci4. Dzialka nie

nale2y do katalogu nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawanlo obligatoryjne elementy wniosku o wydanie

zezwolenia na usuniqcie drzew lub krzewow, kt6re winno zawretac'. imiE, nazwisko, adres,

lub siedzibE wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule plawnym wladania

nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci trzqdzefi, o kt6rych mowa

w art. 49$ I Kodeksu cywilnego, zgodq wlaSciciela nieruchomo6ci jeSli j'bst wymagarla,nazwQ

gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cfl,

i* prtypudku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obwod kazdego z tych pni,

b) nie posiada q,ra1nie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony

drzewa. WielkoSd powierzlhni, z ktorej zostanie usuniqty krzew, miejsce, pruyczyn1 termin

zamierzonego urnniq.ia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika z celu

zwiqzanego zprowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany przez

pro;.t tuntu posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania

dzialki lub terenu w-przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie

z ustaw4 z dnia 7 lipca I994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce usytuowanie drzewa

w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych istniej4cych lub

projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzef zastqpczych, stanowi4cych

tompensacjE przyrodniczqza usuwane drzewa lub krzewy lub projekt przesadzenra drzewa

lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqdL projektu zagospodarowania

nieruchomoSci. DecyzjE o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie
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nk6w realizacji
w stosunku do sie oddzialyr,vania na obszar Natura
51 ust. r pr.t i- na czynnosci podlegajqce zakazom

7 pkt 7,3,7,9,12,13,t S ;ezeti rortuio
po zapoznaniu siq 

^__!1
y w mYSl ar1. 50 g I ustawy Kpa
oglQ rymoSci urzEdowycl. w trakcie

oraz yfikowano dostppnoSi miejsc do

ewnem oraz z wyraznymi Slad
energetyczne. W chwili obecnej
a' Na gruncie ustalono townie"2, 2e przedmiotowe drzewo nieodniczej, krajobrazowej i kulturo-.;. l"arro.r.Srrie na grunciewprowadzenie nasadzenia zamie*.lo * fortu"i 7 szt. drzewa.

usuniqcie , 
n' 86 ust' I uoop zaklad'a wyjqt

,,1) drzew lu
larzew^w, na usuniqcie ni

z prowadzen ba fizYczna

nttiqzane z odnowq i pier 
darczej; 3)

rejestru zaiytkdw; 4) drze
w rstniejqcych obiektach bu 

qdzen, o kt6rych mowa w art.

akacjowej oraz platanu
w_wceluprzywr1cenia

z przeznaczeniem terent.t, nnego uzytkowania zgodnego
przestrzennego lub decyzji o w planie zagospodaro*oiio
kr'rych wiek nie przekracza ,l:"iilir" 

l,,r;Ji;J/_h;:rl;;
z przeznaczeniem terenu,

a terenu,e) drzew tub t*:,y(:":"!,1:;if,, Z,,Z,{JlIl},ew6w na terenach ziereni; r )) drzew rub krzew6w, kt6re
iezaleznych od posiadacza

' je2eri usuniqcie jest zwiqzcrne z reguraciq i utuzymaniem



koryt ciek6w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzeh wodnych slu^qcych

ksztaltowaniu zasob6w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbqdnym

do wykonania i utrzymania tych urzqdzen; 15) drzew lub lTzew6w usuwanych z terenu

poligon|w lub plac6w twiczeri, slu2qcych obr'z 
fi prrypadkach, o kt6rych mowa w ust. l, eniq na usuniqcie drzewa

lub irzetvu zostalo uzaliznione od przesadze krzewu albo wykonania

nasadzen zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub hrzew nie zachowaly

iywotnoici po'3 latactt ia dnia uplywu terminu wskazanego w fym zezwoleniu na ich

prresadrenii tuU wykonanie nasadzefi zastqpczych, lub przed uplywem tego ol*esu' z przyczyn

zale2nych od posiadacza nieruchomo1ci, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie

drzewa lub krzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeit

zastqpczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio'

3, .t4t przypadku nilwykonania nasadzen zastqpczych, o h'rych mowa w ust." 2, zgodnie

z zenuoleniem na uiuniqcie drzewa lub lcrzewu, stosuje siq przepisy o postQpowaniu

e gzekucyj nym w administr aci i "," 
,W pizedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyj4tkiem zwrqzanym z zaistnieniem'

dwoch przeslanek po^ pierwsze, drzewo wskazane do usuniqcia stanowi zagro1eme

bezpieczeirstwa os6b i mienia w istniejqcych obiektach budowlanych a po drugie stanowi

zagrokenie bezpieczeirstwa ruchu drogowego. Wobec powyzszego zezwolenia na usunigcie

ww. drzewa udzielon o bez pobrania opluty z tego t1'tulu, zgodnie z afi' 86 ust' 1 pkt 4 i 5

ustawy z dnia 16 kwietnia2004r. o ochronie przyrody cyt': ',art' 86 ust' I' Nie nalicza siq

oplat za usuniqcie; pkt 4) drzew lub lcrzew6w, ktore zagra2aiq bezpieczeristwu ludzi lub

mienia w istnielqcyc^h obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o kt6rych mowa

w art. 49 gl Kodeksu cywilnego; pkt 5) drzew lub krzew|w, kt6re zagra2ajcTbezpieczeitstwu

ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczenslwu 2eglugi'"

Jednoczesnie, bior4c poa u*agg deklaracjg wykonania nasadzenia za'miennego w mysl art'

83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie ptzyrody, cyt.: ,,art. 83 c ust' 3' Wydanie

zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu moie byt uzale2nione od olTeflenia przez organ

nasadzen zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub ltzewu' Art' 83d ust' 2' W przypadku

uzale2nienia wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu od wykonania nasadzen

zastqpczych, zenuolenie to okreila dodatkowo; t) mieisce nasadzen; 2) liczbq drzew lub

wielkoiy powierzchni krzewow; 3) minimalny obwod pnia drzewa na wysokoici'100 cm lub

minimaliy wiek lcrzew6w; 4) gatunek lub odmianq drzew lub hrzewow; 5) termin wykonania

nasadzeri; 6) termin ztozenia informacji o wykonaniu nasadzefi", zezwolenie na jego

usuniEcie zostalo dlzale1nione od spelnienia warunk6w, okreslonych w punkcie 2 sentencii

d,ecyi1r, w terminie okreSlonym w podpunkcie 2) w punkcie 3 jej sentencji, w celu

zrekompensowanla ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony leZy, by zakupiony

material nasadzeniowy byl jak najlepszej jako$ci oraz zostal' objEty pracami pielqgnacyjnymi

gwarantuj 4cymi utrzymanie wegetacj i.

W dniu oglqdiin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrqbie drzewa

wnioskowanego do usuniEcia nie stwierdzono obecnoSci gatunkow chronionych (art. 83c ust.

1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) c5,1.'. "Organ wlaiciwy do wydania

zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu przed iego wydaniem dokonuje oglqdzin

w zakresie wystqpowania w ich obrqbie gatunk,w chronionych".

Bior4c ponizsze pod uwagE orzeczonojak w sentencji'

przed przyst4pieniem do usuniqcia drzewa objgtego niniejszym zezwoleniem, prosimy

o zapozfianie siq z informacjq dodatkowq w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwterzql,

zawafi4w zalqcznrktnr 2 do decyzit.

tJzEd Mtasta Lodzi 
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Pouczenie:
1' w odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rego przewidzianozast4pienie go innym drzewem w punkcie^-z ."nt"ncJi zezwolenia, a posadzone drzewo niezachowalo zywotnosci po 3 latach od dnia uprywu terminu wskazanrprzed uplywem 

.tego .terminu, z przyczyn zale?nych od.zostanie ponownie w drodze aecy4iobowiqzek *ytorruniu

2.

aktowane zostanie iako
olegaj4cy na usunLciu
a administracyjnej kary

' ,Tj:*:: !r7."ttt" 
wvgasa w przvpadku nieusuniqc ia drzeww terminie okreslonym w pkt 3 ppkt 1

4' Tobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia wydzialu ochronySrodowiska i Rolnictwa 
- 
w Departamencie spruw sporecznych Urzpdu Miasta :!,odzjo dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umozliwienie stwierdzenia, z, ,t.onu wypelnilawarunek"okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji. -- 

-'l
5' uzyskanie zezworenii nu urrniE"i"--drzewa nie zwarnia z oboza nieprzestrzeganie zakazow i ograniczeri wynikajqc ych z pochrony przyrody i ochrony t*iiuqt, w szczeg6rnoici zakaz

wnE or az humanitarnego traktow
sluguje stronom odwolanie d
niesione za poSrednictwem

dzi araj 4c e go z u p owa'n ieni a 
t"liilltffJ 

"ilr :H";"ij:otrzymania.

Zalaczniki:
1 ' Mapa z lokarizacj4*:-:: do usunipcia oraz zlokalizacjq nowego nasadzenia.2' Informac-ia dodatkowa w zakresie ochrony przyrodyi ochrony zwierzat.

eleni Miejskiej
odL, :ul. Konstantynowska g/l 0z. ua

Zvr,.olniono_z oplaty skarbowei :

roosrawa ustawa z dnia 16 listopada2006 r. o oplacie skarbowei (Dz rJ.22006r. Nr 225, poz. 1635)
UEEd Miasta t-odzi

cznych
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