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DECYZJA ZZIIO96IIT tt rtrl

Dzialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 postqpowania
83a ust. 1, 2aadministracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) w zwi4zku z art. 83 ust. 1, art

art.83cust. 1,3 r4,art.83dust. \i2,art.86ust. 1pkt5 ustawy zdma16 wietnia 2004 r.
60, I32, 1074)o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 t. pot.2134,2249,2260 z 2017, poz.

p o r o zp atr zeni u wni o s ku Z avqdu Zieleni M i ej ski ej pr zy ulicy Konstantyno iej 8/10

orzeka2

l. Zezwoli(. Zarz4clowi Zieleni Miejskiej z siedzibqprzy ulicy Konstanty wskiej 8/10 na
na terenie pasausuniqcie 1 sztuki drzewa wyrnienionego w tabeli m l, znajduj4cego sip

drogowego, drogi wewnqtrznej, ul. tr-ukasiriskiego przy zbiegu z ul. sk4 w tr odzi
(dzialka ewidencyjna nr 165 w obrgbie G-14), bez pobrania oplaty ztego ulu.

Tabela nr L W drzewa do usu

Usytuowanie drzewa objEtego zezwolentem okre5lone zostato w
clecy zj r, stanowi 4cym rys unek z nani e si on qlokahzacj q drzew a do usuniE ci

UzaleLni( wydanie zezwolenia na usunipcie
zast4pienia go nowe sadzonk4 drzewa w iloSci

lrzewa wymreruonego punkcie 1 od
1 sztuki jak ponizej w tabel

Tabela nr 2. W nasadzenia za

Nowe nasadzenie nale?y wykonai na dzialce ewidencyjnej o nu 165 w obrEbie
G-14 lub na telenach bqdqcych w zasobach Miasta pozostajqcych w administ :rruZarzqdu
Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozwoj nowej sad rki. Planowane

techniczn4.rniejsce nasadzenia nie moze kolidowai z istniej4c4i planowan4infrastruk
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3. Ustalid
a) termin
b) termin

mowa w
Zmrana Ie
zezwoleniu

ko f, c o we i nieprz ekr aczalne terminy r e alizacji zezw olenia
niqcia drzewawymienionego wpunkcie 1 - do 30 listopada20lSr.;

zenra nasadzenra zastgpczego (posadzenia nowego drzewa), o kt6rym
punkcie 2 sentencji - do 31 maja20l9r.,
ninu usunigcia drzewa mohe nastqpi6 jedynie na wniosek strony w decyzji -

z wnioskiem o zmianE przed

w lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moze nastqpii po uzyskaniu
nego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela

wlaSciciela urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnra 23 kwietnia
cywilny ( Dz. U. z20l4r. poz. l2l, zpoZn. zm.) - jeleli drzewo, bqd?krzew

uplywem
zmieniaj4cym, pod warunkiem wystqpienia
minu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zobow wnioskodawcq Zarzqd Zielem Miejskiej z siedzibq przy ulicy
wskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
ncie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta Lodzi o wykonaniu nasadzenia

, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania.
Do po renra nale?y dolqczyc mapQ z lokalizacj4 posadzonego zamiennego drzewa
otaz Jego wq gatunkowq.

Uzasadnienie

DoW Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Depaftamencie Spraw Spolecznych
UML wply wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej z siedzlbqprzy ulicy Konstantynowskiej

wydania zezwolenra na usuniqcie 7 sztuk drzew mieszczqcych siq na terenie8/10 w sp

pasa d przy ul. Rzgowskiej pzy numerach 23 - 35 (dzialka ewidencyjna nr 7414

) i ul. tr-ukasiriskiego u zbiegu z ul. Rzgowskq (dzialka ewidencyjna nr 165

4) w tr odzi. W uzasadnieniu wniosku podano, iz ww. drzewa s4 suche lub
mterajqca topola rosnqca t zbregtt ul. Rzgowskiej i tr-ukasifrskiego jest

ponadto hniaLa i posiada odsloniqty system korzeniowy. Do wniosku Strona dolqczyl.a
rysunek z lok izacjqdrzew do usuniqcia.

Podsta materialnoprawre rozpattzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawatle w tale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust, 1 uoop. zawarta jest zasada,

Konstan
w Depa

w obrqbie G-
w obrqbie G-
zasychajqce.

ze usunlQcle
zezwolenta
nieruchomoSc
1964r -

krzevru z te
zabytk6w.

zagraZajqtym arzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu z nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent

decyzji administracyjnej, aw przypadku gdy zezwolente dotyczy drzewa lub
nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabltk6w - wojew6dzki konserwator

miasta w fl

Zgod z afi. 83a ust. 2 i 4 uoop. cyt: ,,2 Zezwolenie na usuniqcie drzewa yt pasie
drogowym i publicznej, z wylqczeniem obcych gatunkdw topoli, wydaje siq po
uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony lrodowiska; 4 organ wlaiciwy is ytydania
zezwolenia ni nie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwoleniawraz z aktami sprat4)y,
w tym doku ntacjq fotograficznq drzewa lub krzewu". W zwiqzku z powyZszym projekt

y usuniEcia 6 sztuk lip drobnolistnych rosn4cych w pasie drogowym
j zostal przekazany do uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
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W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy w
zezworenta na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawierac: imip,
lub siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tltule pra
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzeh,
w art. 49S 1 Kodeksu cywilnego, zgodq wlaSciciela nieruchomoSci jesli
nazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na

zagospodarowania dzialki lub terenu w przypadku realizaqi inwestycji,
wymagany zgodnie z ustaw4 z dnta 7 lipca 1994r. - Prawo budowl
usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6
istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu
stanowi4cych kompensacjg przyrodniczq za usuwane drzewa lub

postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w rcalizacji przedsiqwzi
oddzialywanra na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w

wydanie
o, adres,

ym wladania
kt6rych mowa

wymagana,
ici 130 cm,

kt6rej jest on

- okre6laj4ce
budowlanych
zastqpczych,
lub projekt

albo
ia w zakresie
hronionych na

w art. 52 ust. 1

a w pvypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kaZdego z tych
pni, b) nie posiada wyra1nie wydzielonego pnia - podanie obwodu be irednio ponizej
korony drzewa. WielkoSd powierzchnr, z ktorej zostanie usunigty krzew, mi , ptzyczynQ,
termin zamrerzonego usuniqcia dtzewa lub krzewu oraz wskazanre czy niqcie wynika
z celu zwiqzanego z prowadzeniem dziaLalnoSci gospo darczej. Rysunek, m albo wykonany
przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia projekt

przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy b4dZ projektu
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych u

czynnoSci podlegaj4ce zakazom okreSlonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 o
pkt I,3,7,8,\2,13,I5 jeaeh zostalo wydane.

w;,znaczono oglEdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci u . W trakcie
trwajEcych na gruncie oglqdzin ustalono stan faktyczny, okreslono cechy usu ych drzew -
ich wartoSi przyrodnicz4, w tym rozmiar drzew, funkcjE jak4 pelni4 w ekos ie, wartoS6
kulturow4 walory krajobrazowe i lokalizacjE. W terenie stwierdzono ze wnioskowane

i mieszaricado usuniqcia to 6 sztuk lip drobnolistnych oraz 1 sztuka to
euroamerykariskiego. Drzewo m 2 zamiera i nie rokuje szansy na dalszy pra idlowy rozw6j,

Po zapoznaniu siq ze zlohonqdokumentacj4w oparciu o ww. przepisy
brak6w formalnych w przedlolonym wniosku, wobec azego w mySl art. 50

ponadto posiada pr6chniejqcy ubyek na pniu o dlugoSci ok. 20 cm oraz Lr

Pozostale drzewa tj. nr 1, 3 - 6 obumarly i nie rokuj4 szans na wznowienie
o nr 1 posiada ponadto pr6chniejqcy ubytek u podstawy pnia oruz wy
korzeniowy. Drzewa nr 3 i 4 posiadaj4 owocniki grzybow na pniu oraz ub
pnia. Drzewo nr 5 posiada pr6chniej4cy ubytek w miejscu po usuniqtym
nr 6 podobnie jak lipy nr 3 i 4 posiada owocniki grzybow na pniu oraz
blisko slupa z liniq tramwajowq. Drzewo nr 7 to topola mieszaniec eu
w pasie drogowym drogi wewnqtrznej. Drzewo to posiada wypiqtrzony syst
posusz w koronie oraz ubyl.ek u podstawy pnia. Wszystkie drzewa w
stanowi4 zagro2eme dla bezpieczefstwa ruchu drogowego. Wnioskow
drzewa nie posiadaj4 warto6ci kulturowych, przyrodniczych r kraj
okolicznoS 6 sporzqdzono protok6l o glqdzin.

Rozpoznaj4c sprawQ i oceniaj4c zasadnoSi przedloilonego wni
zezwolenra na usunigcie I sztuki drzewa gatunku topola mieszaniec

rosn4cych w pasie drogowym drogi publicznej przekazano do uzgodnienia
Dyrektorem Ochrony Srodowiska.

stwierdzono
ustawy Kpa

podstawy pnia.
wegetacji. Lipa
iesiony system

a drzewo
tkowo roSnie

rosn4cy
korzeniowy,

ym stanie
do usunigcia
lvych. Na t4

udzielono
kariski

o numerze inwentaryzacyjnym 7, Wszczegolnionego w punkcie 1 tencji decyzjr.
Natomiast projekt decyzji zezwalajqcej na usuniqcie 6 sztuk drzew gatunku pa drobnolistna
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Zasad4 jes
kt5re nalicza
krzew6w. Ja

usunigcie :

,drzew lub
3) drzew lub

krzew6w, na kt1rych usuniqcie nie jest wymagane zezwolenie;
ew6w, je2eli usuniqcie jest zwiqzane z odnowcl i pielqgnacjq drzew rosnqcych

na terenie ni ruchomoici wpisanej do rejestru zabytk6w; 4) drzew lub krzewow, kt6re

2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniqcie drzew lub krzew6w,
pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub
lwiek treS6 art. 86 ust. 1 uoop zaldada wyjatki i tak nie nahcza siq oplat za

ieczeristwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub
urzqdzeri, o kt6rych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego;S) drzew lub

ewdw, jezeli usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzcfi i grzybow
gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych;13) drzew lub krzey,rjut

pobrania oplaty z tego tytulu, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy z dma 16
r. o ochronreprzyrody cyt.'. ,,art. 86 ust. I. Nie nalicza siq oplat za ustmiqcie;
b krzew6w, kt6re zagra1ajq bezpieczerisfwu ruchu drogowego lub kolejowego

lcrzew6w, kt6 zagraiajq bezpieczeristwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczeit zeglugi;6) drzew lub lcrzew6w w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych lub

;7) drzew, ktdrych obw6d pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie przeh'acza;
przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu j esionolistnego,

linii kolejowyc
a) 120 cm -
klonu sre ego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) B0 cm - w przypadh,r
pozostalych
u2ytkowania

unk6w drzew w celu przywrdcenia gruntdw nieu|ytkowanych do
nnego ni2 rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym

w mteJscow. planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudou,y
vania terenu; 8) krzewu lub krzewdw rosnqcych w skupiskach, poh^ywajqcychi zagospodar

grunt o powie chni do 50m2, w celu pr4nvr6cenia grunt6w nieuzytkowych do uzytkowania
innego ni2 , zgodnego z przeznaczeniem terenu, olveilonym w miejscowym planie
zagos. ia przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaroy,ania
terenu; 9) drz w lub krzewdw w nuiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub h,zewow na
terenach ziele
z przyczyn nie
na wysokoSci
je2eli zostanq
12) drzew lub
objqtych ochr

i;10) drzew lub lvzew6w, ktdre obumarly lub nie rokujq szansy na przezycie,
eznych od posiadacza nieruchomoici;11) topoli o obwodzie pnia ntierzonym

30 cm wynoszqcym powyzej 100 cm, nienale1qcych do gatunk6w rodzinrych,
astryione w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gattLnk1w;

z grobli st rybnych; l4) drzew lub lcrzew6w, je2eli usuniqcie jest nuiqzane z regulacjq
i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych, wykony+vaniem i utrzymaniem urzqdzefi u,odnych
sluZqcych 'towaniu zasob6w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej y, zakresie
niezbqdnym
z terenu

wykonania i utrzymania tych urzqdzeri;ll) drzew lub lrrzew|w usr,ry,anych
igon6w lub placdw twiczeri, slu2qcych obronnoici panstwa.

) Wnrz h, o ktdrych mowa w ust. I, jezeli wydanie zezwolenia na usuniqcie drzetva
lub lvzewu 'o uzaleznione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania
nasadzefi zas h, a przesadzone albo posadzone drzewo lub lrrzew nie zachowaly
2ywotnosci 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich
przesadzenie I wykonanie nasadzefi zastqpczych, lub przed uplywem tego oh,esu, z przyczyn
zaleinych od
drzewa lub
zastqpczych.

nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na ttumiqcie
wu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeit

W przypadku
rzepisy art. 83c ust. 4 oraz art. B3d ust. 2 i 4 stosuje siq odpov,iednio.3.
niewykonania nasadzeri zastqpczych, o ktorych mowa w ust. 2, zgodnie

z zezwolenie na usunipcie drzewa lub krzewu, stosuje siq przepisy o postqpowaniu
administracii".egzekucyjnym

towej sprawie drzewo wskazane do usuniEcia stanowi zagroZeme
bezpieczerist ruchu drogowego. Wobec pov,rylszego zezwolenia na usuniEcie drzewa

zagra2ajq bez

funkcjonowani

udzielono bez
kwietnia 2004
pkt 5) drzew I

w
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JednoczeSnie, bior4c pod uwagE fakt, iZ
i krapbrazow1 oraz majqc na uwadze potze
w my5l art. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ust
Wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa lu
przez organ nasadzeri zastqpczych lub przesa
W przypadku uzale2nienia wydania zezwolenia
nasadzeit zastqpczych, zezwolenie to okreila
lub wielkoit powierzchni krzew6w; 3) minim
lub minimalny wiek krzew6w; 4) gatunek
wykonania nasadzeri; 6) termin zlo2enia info
jego usunipcie zostalo uzalelnione od spel
sentencji decyzjt, w terminie okreSlonym w p
zrekompensowania ubytku w ekosystemie m
material nasadzeniowy byl jak najlepszej jako
gwarantuj qcymi utrzymanie we getacj i.

W dniu oglEdzin terenowych przepro
wnioskowanego do usuniEcia nie stwierdzono
1 ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r. o ochroni
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krze
y, zakresie wystqpowania w ich obrqbie gatun

Bior4c powyZsze pod uwagg orzeczono jak

Pouc

1. W odniesieniu do drzewa wymienioneg
przewrdziano zastqpienie go nowym dr
a posadzone drzewo nie zachowa ZywotnoSci po 3 latach od dnia lrptyrvu terminu
wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencji lub przed uplywem tego terminu,
z przyazyr zaleLnych od posiadacza nieruchomoSci, naLohony zosfanie ponownie
w drodze decyli obowi4zek wykonania nasadzenia zastppczego. w przypadku
niewykonania nasadzenia zastEpczego zgodnie z zezwoleniem, bpda mially zastosowanie
przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawaart. S6 frst. 2 i 3 uoop.

2. Usuniqcie drzewapozaterminem okreslonym w punkcie 3 ppkt a sentendji potraktowane
zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w aft. 88 ust. 1 pkt 1 uoop,
polegaj4cy na usuniqciu drzewa bez Wmaganego zezwolenra, i4by podstawg do
wymierzenia administracyjnej kary pieniEznej w wysokoSci dwu nej oplaty za
usunigcie dtzewa.

3. Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniEcta drzewa w terminie o
3 ppkt ajej sentencji.

Slonym w pkt

4. Tobowrqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia w
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgd

ialu Ochrony

o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umozliwienie stwierd
wypelnila warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.

5. Uzyskanie zezwolenra na usuniqcie drzewa nie zwalnia z obowi4zku i iedzialnoSci
karnej za nieprzestrzegante zakazow i ograniczeri wynikaj4cych z is6w og6lnych,
dotyczqcych ochrony przyrody i ochrony zwrerzqt, w szczegolnoSci mszczema
gntazd i schronief zwierzqt objqtych ochron4 prawn4 oraz humani
zwierzat dzikich.
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6. Od ninie j decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolaw
Srodowis

w t odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta \,odzi,
zapowainienia Prerydenta Miasta N,odzi, w terminie 14 dni od daty jej

otrryman

Zalaczniki:
1. Mapa zprzyb lokalizacj4 drzewa do usunigcia.

i Miejskiej wN-odzi
ul, Konstantynowska 8/10

Do wiadomoSci:
l. ZarzqdDr6g Transportu

ul. Piotrkowska 17390-447

zdnia16listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 22006 r. Nr225, poz. 1635).
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Podstawa: usta


