
PREZYDENT MIAST A LODZI

Znak: DS S-OSR-I.6 1 3 1 .814.20 1 7.KG

Usytuowanie drzewa objgtego zezwoleniem okreslone zostzrlo
decy z1 t, stano wi4cym rysunek z nani e sion qlokalizaciq drzewa Co

tr odz, dnia24. l.20Il r.

DECYZJA ZZIII79I17
Dzialaiqc na podstawie art. 104 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania
administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) w zwiqzku z art. 83 ust. 1, art. 83a ust. l. 2a. 4. 6
art.83cust. 1,3i4,att.83dust. li2,afi.86ust. lpkt5il0ustawyzdnia16kwipinia2f1a
r. o ochronie przyrody (Dz. rJ. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260 r, 2017, poz. 60, \32, 1074)
p o rc zp atr zeniu wni o sku Zar zqdu Zieleni Miej ski ej pr zy ulicy KorLstantynowskiej 8l 1 0

orzekai

1. Zezwoli(. Zarzqdowi Zieleni Miejskiej z siedzlbqprzyrezworrc Larzqdowr Zrelenr lVfiejskiej z siedzlbqprzy uhcy Konstantynowskigj 8/10 na
usuniEcie 1 sztuki drzewa wymienionego w tabeli nr r, zraicluiacego rie .ru terenie oasaznjclujqcego sig na teienie pasa
drogowego ul. Mielizny na wysoko5ci nr 3 w tr odii (dzialka ewidencyjna
nr 59817 w obrpbie G-23), bez pobrania oplaty ztego tytulu.

Tabela l. Wvl<az d

w zalqcznrku nr 1 do
usuniqcia.

1odpunlicie2. uzaleLni( wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w
zast4pienia go nowe sadzonk4 drzewaw ilosci I sztuki jak ponizej wlabeli.

Tabel kaz clzenina a zas

L.p. Gatunek Parametry nasadzeri (obwrid pnia
w cm, na.wysokoSci 100 cm)

1 Lipa drobnolistna ll-12cm

Nowe nasadzenie
w obrqbie G-23 w miejscu
nriejsce nasadzenia uie moz
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, wyt(az orzewa oo usun

L.p. Gatunek Obw6d pnia na
wysoko5ci 130cm

1
Btzoza

brodawkowata 132 cm

Drzewo zamierai nie rokuje szans na



3. Ustafi6 nastqpujqce, kofrcowe i nieprzekraczalne terminy realizacjt zezwolema'.
a) termin usuniEcia drzewa wymienionego w punkcie 1 - do 3l patdziernika 2018r.;

(posadzenia nowego drzewa), o kt6rym
9r.,,
jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezu4oleniu zmieniajqcym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmrane przed
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zopowiqza(, wnioskodawcE Zarzqd Zieleni Miejskiej z siedzibq ptzy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta Lodzi o wykonaniu nasadzenia
zastppczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania.
Do powiadomienia nale?y dolqczyc mapQ z lokalizacj4 posadzonego zamiennego drzewa
or u2, j e go nazw e gatunkow4.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej z siedzibqprzy ulicy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwolemana usunigcie 1 sztuki drzewamieszczqcego siq na terenie
pasa diogowego przy ul. Mielizny na wysokoSci nr 3 w Lodzi (dziall<a ewidencyjna
nr 59817 w obrEbie G-23). W uzasadnieniu wniosku podano, rL ww. drzewo jest sr-rche. Do
wnioskrl Strona dolqczyla rysunek z lokalizacjq drzewa do usuniEcia oraz lokalizacj4
nasadzenia zami enne go .

Podstawg materialnoprawne rczpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowiq przepisy
zawartewrczdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W ar1. 83 ust. 1 uoop. zawartajestzasada.
2e usuniqcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moze nast4pii po uzyskaniu

na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
laurzqdzeir. o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy zdnra23 kwietnia
(Dz.U. z20l4r. poz.l2l, zp52n. zm.) - je2eli drzewo, bqd?krzew

zagraLalqtymurzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwoleme na usuniecie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta ry formie decyzji a.dministracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabTtkow - wojewodzl<t konserwator
zabytk6trv.

(godnte z aft. 83a ust. 2 i 4 uoop. cyt'. ,,2 Zezwolenie na usuniqcie dr"zeyvu t4) pusre
drogowytm drogi publicznej, z wylqczeniem obcych gatunk1ut topoli, ytyclaje siq po
uzgodni'gniu z regionalnym dyrektorem ochrony irodowiska; 4 organ wlaicita,y i6 y,ltdania
zezwolehia niezwlocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprayt)y,
w tym de kume nt acj q fot o gr afi c znq dr z ew a lub kr z ew u" .

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwole3ra na usuniEcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawieruc: imig, nazwisko, adres,
lub siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzen, o kt6rych mowa
w ar1. t9$ t Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana.
nazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cm,
a w ptzypadku gdy na tei wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego z tych
pni, b) nie posiada wyralnie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej
korony'!rzewa. WielkoS6 powierzchni,zktorej zostanie usuniEty krzew, miejsce, przyczyne,
termin zamrerzonego usuniEcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika
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z celu zwrEzanego zptowadzeniem dzialalnoS
ptzez projektanta posiadaj4cego odpo
zagospodarowania dziatki lub terenu w przy
wymagany zgodnie z ustaw4 z dnra 7 hp
usytuowanie drzewa w odniesieniu do gr
istniej4cych lub projektowanych na tej nieru
stanowi4cych kompensacjp przyrodniczq z
przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy b4dz projektu
z nieruchomoSci. Decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowanlach albop sprawie uzgodnienia warunk6w rcalizacji przedsipwzipcia w zakresie
o obszar Natura2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na
czynnoSci podlegajqce zakazom okreSlonym w art. 51 ust. 1 pkt l-a i l0 oruz* uri. 52 ust. 1
pkt 1,3,7,8,12,13,15 jeheh zostalo wydane.

Po zapoznaniu siE ze zlohonqdokumentacj4w oparciu o ww. przepisy nie stlvierdzono
brak6w formalnych w przedlohonym wniosku, wobec czego w mySi art. SO $ 1 udtawy Kpa

oglEdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnosci urzqdowych. iW trakcie
a gruncie oglpdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy.rr.twun"gd drzewa -
przyrodnicz4 w tym rozmiar drzewa, funkcjq jak4 petni w ekosystemib, wartoS6

ktrlturow4 walory krajobrazowe i lokalizacjp. W terenie stwierdzono Ze drzewo wnioskowane
do usunipcia to brzoza brodawkowata o obwo
szans na dalszy prawidlowy rozw6j. Pona
W obecnym stanie stanowi zagro2enie dla be
do usuniEcia drzewo nie posiada wartoSci kult
t4 okolicznoSi sporz4dzono protok6l oglgdzin.

ai qc zasadno 5i przedlozone go wniosku, udzielono z,ezw orenia
na ewa gatunku brzoza brodawkowata, vrryszczegplnionego
wp

Zasadqjest, ze posiadacz nieruchomo6ci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub <rzew6w,
lct6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usuniEcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek treS6 art. 86 ust. 1 uoop zaklada wyjatki i tak nie naliiza sil oplat za
usuniEcie :

.'dt"zet'l' lub na kt1rych e nie jest wymagane ze,zvvolenie,.
3) drzev, lub eli usuniqcie jest z odnowq i pielqgnacjq drzew iiosnqcych
nct terenie n i wpisanej do r tru zabytk|w; 4) drzew lub lcrzew'6w, h6re
zagrazajq bezpieczeristwu ludzi lub mienia
funkcjonowaniu urzc4dzeri, o kt1rych mowa w
krzey,6w, kt6re zagrazajq bezpieczenstwu
bezpieczeristwu zeglugi;6) drzew lub krzewdw
linii kolejoytych;7) drzew, kt|rych obw6d pnia
a) 120 ctn - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nuyczajnego, klonu jesionplistnego,
klonu srebrzyslego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm - w przypadku
pozostalych gatunk1w drzew w celu przywr\cenia gruntdw nieuzytkowdnyih do
u2ytkowania innego niz rolnicze, zgodn
tv ntiejscowym planie zagospodarowania prze
i zagospodarowania terenu; 8) lcrzewu lub krz
grunt o powierzchni do 50m2, w celu przywr
innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, olrreilonym w miejscow)m planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu| 9) drzew lub lo"zew6v, w nuiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew-lub krLew1w na
terenach zieleni;10) drzew lub krzew6w, kt6re obumarly lub nie rokujq szcmsy na prze2ycie,
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z przyczyn niezaleZnych od posiadacza nieruchomoici;l l) topoli o obwodzie pnia ntierzonym
na wysqkoSci 130 cm wynoszqcym powy2ej 100 cm, nienalezqcych do gatunk1w rodzimych,

ie2eli zQstanq zastqpione w najblizszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk|w,'
12) drzew lub lcrzew6w, je2eli usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb|tr
objqtycl4 ochronq gatunhowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych;13) drzey, lttb h'zew6v,
z grobli staw1w rybnych; 14) drzew lub krzewdw, jeieli usuniqcie jest nviqzane z regttlacjq
i utrzyn4aniem koryt ciek6w naluralnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzein wodnych
sluzqcyQh ksztaltowaniu zasob6w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej v, zakresie
niezbqd4ym do wykonania i utrzymania tych urzqdzen;15) drzew lub krzew6w ustnuanych
z tere,nu poligon6w lub placfw twiczen, sluzqcych obronnoici pafisfvta.
2. W pr|ypadkach, o ktdrych mowaw ust. I, jeieli wydanie zezwolenia na trsuniqcie drzev,a

nia tego drzewa lub krzewu albo vrykonania
osadzone drzewo lub krzew nie zachoytaly

minu wskazanego w tym zezwoleniu na ich
ch, lub przed uplywem tego oh,esu, z przyczyn
wlaiciwy do wydania zezwolenia na tsttniqcie

drzewa lub krzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzen
zastqpczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3.
W przypadku niewykonania nasadzefi zastqpczych, o ktorych mowa w ust. 2, zgodnie
z zezwQleniem na usuniqcie drzewa lub krzewu, stosuje siq przepisy o postqpowaniu
e gzekucyj nym w administracj i " .

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z v'ryjqtkrem zwiqzanym z zaistnieniem,
dw6ch przeslanek, drzewo wskazane do usunigcia zamieru i nie rokuje szans na dalszy
prawidlowy rozwol i stanowi zagrolenre bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wobec

udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu,
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody cyt.:

ie: pkt 5) drzew lub krzew6w, ktdre zagrazajcl
go albo bezpieczeristwu zeglugi; 10) drzew lub

lcrzew1w, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na przezycie, z przyczyn niezale2nych od
po s i adabza nieruchomo 3 ci " .

JednoczeSnie, biorqc pod uwagq deklaracjE wykonania nasadzen zastqpczych otaz
przedLoiiony przez Wnioskodawcp projekt planu nasadzeh zastgpczych i uwzglpdniajqc fakt,
i2 usuwpne drzewo posiada wartoS6 przyrodniczq i k:rajobrazowq oraz majqc na uwadze
potrzebq odnawiania zasob6w sktradnik6w przyrody, w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2
ustawy o ochronie przyrody, cyt.'. ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie zezwolenia na usamiqcie drzeyt,ct
lub lcrzbwu moze byt uzale2nione od olveilenia przez organ nasadzen zastqpczych lub
przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art. 83d ust. 2. W przypadku uzaleznienia tt,ydania
zezwolehia na usuniqcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzeri zastqpczych, zeztyolenie
to okreiila 2) liczbq drzew lub zchni
krzew1vl; na wysokolci 100 cm wiek
krzewdyi; krzew6w,. 5) termin wy it; 6)
termin zloienia informacji o wykonaniu nasadzen", zezwolenie na jego usuniEcie zostalo
uzaleLnione od spelnienia warunk6w, okreslonych w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie
okredlor]Lym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubytku
wekosystemie miasta. W interesie Strony leZy,by zakupiony material nasadzeniowy byl jak
najlepszej jakoSci oraz zastal objEty pracami pielqgnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanie
wegetacji.

'(eodnie z treSciq ar1. 83a ust.2a i 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej
decyzji pznano za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodz|
w zwrq)'kuzniewyraheniem stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymama
proj ektu niniej szego zezwolenia.

Urzqd Miasta t-odzi
Departament Spraw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al Pilsudskiego 100,92-326 Lod2



W dniu oglpdzin terenowych przepro
wnioskowanego do usuniqcia nie stwierdzono
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochroni
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krze

L

4.

J.

2

w zakresie wystqpowania w ich obrqbie gatunkow chronionych"

Bior4c powyZsze pod uwagp orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

W odrriesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr I sentencji, wobec kt6reeo orzewidzjano zasfanienie
l--^.- ^--- __, _-

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium odwolawczegow N-odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Octrronv Srodiwiska i Rolnict-"
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr'odzi, dzialaj4cego z upowaznienia Frezydenta
Miasta N-odzi, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zalaczniki:
I . Mapa z przybli2onqlokalizacj4 drzewa do usuniqcia.

eleniMiejskiejwtr odzi
6d2, d. Konstantynowska g/1 0

2. ala

go nowym drzewern w punkcie 2 sentencji zezwole
latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkci
z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomo
obowi4zek wykonania nasadzenia zastgpczego. W pr
z zezwoleniern, bpdE mialy zastosowanie przepisy o p
aft.86ust.2i3uoop.
Usuniqcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 3 ppkt a sentencji potraktowane zpstanie jako
delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 ,roop, potegaiacy na usunipciu drzewabez
wymaganego zezwolenia, stanowiqcy podstawg do wymierzenia administracy3nej kary/ pienigznej
w wysokoSci dwukrotnej oplaty zausunipcie drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcit drzewa w terminie okreSlonym w pkt p ppkt a jej
sentencj i.
Zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia- Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi o dokonaniu nowego nasadzenia ma

punkcie 2 sentencji decyzji.
odpowiedzialnoSci karnej za

doty c zqcy ch o chrony pr zy r o dy
ierzqt obj gty ch oclr,on4 prawn4

6.

Do wiadomoSci:
l. Zarzqd Dr6g i Transportu

90-447 N,6d2,ul. Piotrkowska 173

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 22006 r. Nr 225, poz. l$ll
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