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DECYZJA NRZZI 59III7

DziaNajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. - Kodeks postEpowania

admirristracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 z poLn. zmianami) w zwiqzku z art. 83 ust. 1, art. 83a ust.

1, art.83cust. I,3i4, art.83dust. 1i 2,art.86ust. 1pkt4 i 5 ustawy zdnia 16kwietnia2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422)
p o r o zp atr zeniu wnio s ku Z ar zqdu Zieleni Mi ej skiej pr zy uhcy Kon stantyno wski ej 8 / 1 0,

orzeka

1. Zerwoli(. Zar:z1dowi Zieleni Miejskiej w \.odzi, na usunigcie 1 sztuki drzewa
znajduj4cego siE na terenie pasa drogowego ul. Podchor42ych w Lodzi (dzialka
ewidencyjna nr 40157 w obrpbie P-4) na wysokoSci nieruchomoSci nr 32a,

wymienionego w Tabeli nr 1, pn. wykaz drzewa do usunigcia,bez pobrania oplaty z tego
tytulu.

Lokalizacja drzewa przedstawiona zostala na mapie stanowi4cej zalqcznik m l do

niniejszej decyzji.

2. IJzaleLni(. wydanie zezwolenia na usuniEcie drzewa wymienionego w pkt I, od
zastqtienia go sadzonkenowego drzewa iglastego lub liSciastego w postaci 1 sztuki, jak
w Tabeli nr 2.
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Tabela nr kaz drzewa do usunigcia,

1 1
Kasztanowiec

zvuryczajny

160
(we wniosku

199cm)

Drzewo z Iicznymi wypr6chnieniami
u podstawy pnia; posiada Slady

zerowania kornik6w; posiada
widoczne wypr6chenia w koronie;

koliduj e z napowietr znqlinrq
energetyczn4; po siada pochylony
jeden z konar6w na ci4g jezdny;

stw ar za zagr o henie w ruchu
dro gowym ; stw arza zagr ohenie
bezpieczenstwa ludzi i mienia.



a nr 2 Wykaznasadzefi zamien

1

Drzewa iglaste
(Sosna czamal Swierk

klujqcy) 8cm

2

Drzewa liSciaste
(Lip a, kasztanowiec, klon,

el6g)
10 cm

Tabel

Nowe nasadzenie nale?y wykonad na terenie bpdqcym we wladaniu Zarzqdu Zieleni
Miejskiej w miejscu gwarantuj4cy prawidlowy rozrv6j nowej sadzonki. Nowe nasadzenie nie
moirc kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3. U s tali6 nastgpuj 4c e, koricowe i nieprzekr aczalne terminy r e alizacji zezw olenia:

a) termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, ustala siE do kor[ca grudnia 2018r.;

b) termin wprowadzenia nasadzenia zastgpczego o kt6rym mowa w punkcie 2, ustala siq
do korfca maia 2019 r.

Zmrana tetminu usunipcia drzewabqd2terminu wprowadzenia nasadzenia zastgpczego moae
nastqpid na wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr odzi w decyzji - zezwolenru
zmieniajqcym, pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem o zmianpprzed uplywem termin6w
wymienionych w podpunktach a i b powyzej.

4. Zobowi4za( Zarzqd Zieleni Miejskiej w N,odzi do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta t odzi
o dokonaniu nowego nasadzenia.
Informacje o nasadzeniu zamienrrym wprowadzonym przez Zarzqd, Zieleni Miejskiej
w N-odzi naIe?y przesylal do Wydzialu )chrony Srodowiska i Rolnictwa w okresach
p6h o czny ch, w terminach :

- do 15 lipca danego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od stycznia do
korica czerwca danego roku,

- do 15 stycznianastppnego roku-wprzypadku nasadzeniawykonanego w okresie od 1 lipca
do 31 grudnia danego roku.

Do powiadomief nale?y dolqczy(,
wykonanego nasadzenia.

mapg lub szkic sytuacyjny z lokahzacjq i inwentaryzacjq

Uzasadnienie
Do wydzialu ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie

w UML wplyn4l wniosek zarzqdu zieleni Miejskiej, o wydanie pozwolenia
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Spraw Spolecznych
na usuniEcie I sztuki



clrzewa z pasa drogowego w tr odzi ul. Podchor42ych (dr. m 40157 w obrqbie P-4).

W uzasadnieniu podano, Ze drzewo posiada cyt:. ,, prochniejqcy ubytek pnia" .

Podstawp materialnoprawnq rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy

zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jest zasada,

ze usuniqcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moze nastryid po uzyskanru zezwolenia
wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomolci za zgod4wlaSciciela nieruchomoSci, wla6ciciela
trzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny
( Dz. U. z20I4r. poz. l2I, zpoZn. zm.) - jeheli drzewo, bqd?krzew zagra?ajqtymurzqdzeniom.
W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu zterenu nieruchomoSci

wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzji
administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabyk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usuniEcie drzewa lub krzew6w, kt6re powinno zawiera6'. imiq, nazwisko, adres, lub
siedzibp wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania nieruchomoSci4
albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49$ 1

Kodeksu cywilnego, zgodpwlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana, nazwe gatunku drzewa

lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cm, a w przypadku gdy na tej

wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego zlych pni, b) nie posiada wyru2nre
wydzielonego pnia podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony drzewa. WielkoS6
powierzchni, zktorej zostanie usuniqty krzew, miejsce, przyczyne, termin zamrerzonego usuniEcia

drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniqcie wynika z celu zwrqz;anego

z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonafiy ptzez projektanta

posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania dzialkr lub terenu

w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie z ustaw4 z dnia 7 lipca
I994r. Prawo budowlane okreslaj4ce us1'tuowanie drzewa w odniesieniu do granic

nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych istniejqcych lub projektowanych na tej nieruchomoSci.

Projekt planu nasadzen zasterpczych, stanowi4cych kompensacjq przyrodniczqzavsuwane drzewa
lub krzewy lub projekt przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqd?
projektu zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w reahzacjt przedsiEwziEcia w zakresie

oddzialywanra na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na

czynnoScipodlegaj4cezakazomokreslonymwart.51 ust. l pkt 1-4 rl0 orazwart.52ust. l pkt
1,3,7,8,12,13,I 5 jeAeIi zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlohonq dokumentacje w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono

brakow formalnych w przedNolonym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
lvqvznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzpdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglEdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanego drzewa -

jego wartoSi przyrodnicz4 w tym rozmrar drzewa, funkcjq jakq pelni w ekosystemie, wartoSd

kulturow4 walory krajobrazowe i lokalizacjp. W terenie stwierdzono, 2e drzewo wnioskowane
do usuniqcia to kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia 160cm. Powyzsze drzewo posiada

liczne wyprochnienia u podstawy pnia, posiada Slady Zerowania kornik6w, posiada widoczne
wypr6chenia w koronie, koliduje z napowietrznqliniq energetyczn4 posiada pochylony jeden

z konar6w na ci4g jezdny, stwarza zagrolenie bezpieczefrstwa ludzi i mianie oraz stwarza
zagroZenre w ruchu drogowym. Drzewo nie posiada wartoSci kulturowej, ptzyrodnrczej
i krajobrazowej.

Na t4 okolicznoS(, sporzqdzono protok6l oglEdzin, dokonano korekty odnoSnie wielkoSci
obwodu wnioskowanego drzewa do usunigcia.
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Rozpoznajqc sprawq i oceniaj4c zasadnoS6 przedlolonego wniosku, udzielono zezwolenia na
usuniqcie 1 sztuki drzewa gatunku kasztanowiec zwyczajny, Wszczeg6lnionego w punkcie I
sentencji decyzji.

Zasad4jest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniqcie drzew lub krzew6w, kt6re
nahcza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunipcie drzew lub krzew6u,,.
Jakkolwiek treSi art. 86 ust. 1 uoop zaI<Lada wyjatki i tak nie nalicza siE oplat za usunigcie: 1)

,drzew lub lcrzewdw, na kt6rych usuniqcie nie jest wymagane zezwolenie; 2) drzew lub lcrzew6v,,,
na ktdrych usuniqcie osoba fizyczna uzyskala zenvolenie na cele niezwiqzane z prowadzenier,,t
dzialalnofci gospodarczej; 3) drzew lub lvzewdw, je2eli usuniqcie jest zwiqzane z odnov,,:{
i pielqgnaciqdrzew rosnqcych na terenie nieruchomo{ci wpisanej do rejestru zabytk|w; 4) drzett,
lub lcrzewfw, ktdre zagra2ajq bezpieczeristwu ludzi lub mieni w istniejqcych obiektacth
budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o ktdrych mowa w art. 49 S I Kodeksu cytvilnego;
5) drzew lub krzew6w, kt6re zagrazajq bezpieczerisfwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczerisfwu 2eglugi;6) drzew lub hrzewow w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych lub tinii
kolejowych;7) drzew, ktdrych obw6d pnia mierzony na wysoko1ci 130 cm nie przekracza;
a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klon,,,r
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm - w przypadku pozostalych
gatunkdw drzew - w celu przlnur6cenia gruntdw nieuiytkowanych do uiytkowania rolniczego lub
do innego uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenLt, okreilonym w miejscowym plani,z
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu; 8) lcrzewu lub krzewdw rosnqcych w skupisku, polcywajqcych grunt do 50m', w celi,,t
przlnur6cenia gruntdw nieuzytkowanych do u|ytkowania rolniczego lub do innego uzytkowania
zgodnego z przeznqczeniem terenu, olcreilonym w miejscowym planie zagospodarowanio
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania teren'u; 9) drzew lttb
lcrzewfw w nuiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub lvzewow na terenach zieleni; 10)
drzew lub lcrzew|w, ktdre obumarly lub nie rokujq szansy na prze2ycie, z przyczyn niezale2nych od
posiadacza nieruchomo1ci;ll) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokoSci 130 cr11

wynoszqcym powyzej 100 cm, nienalehqcych do gatunk1w rodzimych, je2eli zostanq zastqpion,z
w naibli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk6w;12) drzew lub krzew6w, jezeli
usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzybdw objqtych ochronq gatunkowq lut\
ochrony siedliskprzyrodniczych;13) drzew lub lcrzew6w z grobli staw6w rybnych; 14) drzew lau\
lcrzew1w, jezeli usuniqcie jest zwiqzane z regulacjq i utrzymaniem koryt ciek|w naturalnych,
wykonlnuaniem i utrzymaniem urzqdzeri wodnych sluhqcych ksztaltowaniu zasob|w wodqtch ora.z
ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbqdnym do wykonania i utrzymania tycttt
urzqdzeri;15) drzew lub lrrzewow usuwanych z terenupoligondw lub placdw twiczeit, sluzqcyct\
obronnoici paristwa.2. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 1, jezeli wydanie zezyvolenict nLt
usuniqcie drzewa lub lcrzewu zostalo uzaleznione od przesadzenia tego drzewa lub krzewtt albo
wykonania nasadzevi zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachov,al:v
zyuotnoici po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym zenuoleniu na ich przesadzenie
lub wykonanie nasadzeri zastqpczych, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn zaleznych otl
posiadacza nieruchomoSci, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie clrzey,a lul\
krzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzekwykonania nasadzeri zastqpczych. Przepisy
art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3. W przypadku ylis,Atykonaniu
nasadzeri zastqpczych, o ktdrych mowa w ust. 2, zgodnie z zenvoleniem na usuniqcie rlrzewa lub
lcrzewu, sto suj e s ip prz episy o po stqpow aniu e gzekucyj nym w adminis tr acj i "

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z v'ryjqtkiem zwiqzanym z zatstnieniem, c1w6ch
przeslanek po pierwsze, drzewo wskazane do usuniqcia stwarza zagrolentem bezpieczefstwa
ludzi i mienia, po drugie stanowi zagroLenie bezpieczeristwa ruchu drogowego. Wobe<:
powyZszego zezwolenia na usuniEcie drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, zgodrie
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z art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnra 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody cyt.: ,,art. 86 ust. l.
Nie nalicza siq optat za usuniqcie. 4) drzew lub lcrzew6w, ktdre zagrazajq bezpieczefislwu ludzi
lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzefi, o kt6rych mowa
vt art. 49 Sl Kodeksu cywilnego; pkt 5) drzew lub krzew6w, kt6re zagrazaiqbezpieczerisfwu ruchu
drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu 2eglugi."

JednoczeSnie, majqc na uwadze potrzebq odnawiania zasob6w skladnik6w 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 usunigcie drzewa lub krzewu moze byt uzale2nione od okreflenia przez organ
nasadzen zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu. Art. 83d ust. 2. W przypadku
uzaleznienia wydania zezwolenia na usunipcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzeri
zastqpczych, zezwolenie to olveila dodatkowo. 1) miejsce nasadzeri; 2) liczbq drzew lub wielkoit
powierzchni lcrzewdw; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub minimalny wiek
krzew1w; 4) gatunek lub odmianq drzew lub lvzew6w; 5) termin wykonania nasadzeri; 6) termin
zlozenia informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na usunipcie drzewa zostaNo :uzale2nione
od spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkcie 2 sentencji decyzjr, w terminie okreSlonym
w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie
miasta. W interesie Strony leLy,by zakupiony materraN nasadzeniowy byl jak najlepszej jakoSci

oraz zostal objqty pracami pielpgnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanie wegetacji.

W dniu oglqdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzewa
wnioskowanego do usuniqcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (arl. 83c ust. 1

ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydania
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin w zql(resie
wystqpowania vt ich obrqbie gatunk1w chronionych".

Bior4c powy?sze pod uwagp orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

J.

W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie ff 1 sentencji, wobec kt6rego
przewidziano zastqpienie go innym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenia. a posadzone

drzewo nie zachowa ZywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 4
ppkt 2 sentencji lub przed uplywem tego termin.r, z przyczyn zaleZnych od posiadacza

nieruchomoSci, nalohony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania
nasadzenia zastgpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego zgodnie
z zezwoleniem, bEdq mialy zastosowanie przepisy o postEpowaniu egzekucyjnym
w administracji. Podstawa art.86 ust. 2 i 3 uoop.

Usuniqcie drzewapozaterminem okreSlonym w pkt 3 ppkt 1 sentencji potraktowane zostanie
jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w ar1. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy na
usunigciu drzewa bez wymaganego zezwolenia. stanowiqcy podstawE do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqZnej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usunipcie drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniqcia drzewa w terminie okreSlonym w pkt 3

ppkt 1 jej sentencji.
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4.

5.

Tobowtqzanie Strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta Lodzri
o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umozliwienie stwierdzenia, 2e Strona wypelnila
warurek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.

Uzyskanie zezwolenia na usunipcie drzewa nie zwalnia z obowiqzku r odpowiedzialnoSr:i
karnej za nieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczeri wynikajqcych z przepisow og6lnych,
dotycz4cych ochrony przytody i ochrony zwierzqt,w szczeg6LnoSci zakazunrszczenta gnrazcl
i schronieri zwierzqt objqtych ochron4 prawne oraz humanitarnego traktowania zwterzqt
dzikich.

6. Od niniejszej decyzji przysluguje Stronie odwolanie do Samorz4
Odwolawczego w N-odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych U

Ochrony
sta l-odzi,

dzialaj4cego z upowa2nienia Prezydenta Miasta N,odzi, w terminie daty jej
otrzymania.

Zalaczniki:

l. Mapa z lokalizacjq drzewa do usuniEcia.
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i zwierzqt.

eni Miejskiej
dZ, ul. Konstantynowska 8/10

2. ala

Do wiadomo5ci:
Zarzqd Dr6g i Transportu
90-447 N-6dL,ul. Piotrkowska 173

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawa zdnia16listopada 2006r. o oplacie skarbowej fiednolity tekst: Dz IJ.22016 r.,poz. IB27).
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