
PREZYDENT MIAST A LODZI

znak: DSS-OSR-L613 1 .998.2017 t201 8.KG L6d2, dnia 04.01 ,201 8 r,

DECYZJA ZZI6IIS
4 czerwca 1960 r. _ Kodeks postEpowania
qzkuz art. 83 ust. l, art. g3a ust. l, 2a,4 i 6
6 ust. I pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietrria

poz. 2734,2249,2260 z 201-/, poz. 60, 132,
Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej g/10

orzeka:

Tabel

Tabela nr Z. nasadzert za

L.p. Gatunek Parametry nasadzeri (obw6d pnia
w cm, na wysoko5ci 100 cm)

I Jesion wyniosly 8-12cm

Usytuowanie drzew objqtych zezwoleniem okreslone zostalo w z.alqczniku nr I dodecyzji, stanowi4cym rysunek z naniesionq lokalizaci qdrzew do usuniqcia.

2' uzaleLni(' wydanie zezwolenia na usuniEcie drzew wymienionych w punkcie 1 odzast4pienia ich nowymi sadzonkami drzew w ilosci 2 sztuk jak w tabeli nr 2.

Nowe nasadzenia nale2y wykonai na 
-dzialce 

ewidencyjnej o nume rze 100/33 w obrgbie

f"**:i:j::,:Y:i,Tl:111T l.f:vidrgy -'-6j :;.vJh sadzoner. piu,.,o*une miejsce,;;il;;",;;;,;:;;
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anr kaz drzew do usunigcia

L.p. Gatunek Obwr6,d pnia na
wysokoSci 13Ocm Uwagi

I
I Jesion pensylwariski 230 cm

2 Jesion pensylwariski 138 cm

Drzewo lekko pochylone, posiada
pr6chniejqcy ubytek o dlugoSci
ok. 70 cm oraz ubytek wglqbny
w miejscu po odciqtym konarze,

w obecnym stanie stwatza zagtolenie
b ezpieczenstwa ruchu dro g Jwe go.



3. Ustalid nastqpuj4ce, kot'rcowe i nieprzekraczalne terminy realizacjr zezwolenia:
a) termin usuniqcia drzew wymienionych w punkcie I - do 30 listopada 2018r.;
b) termin wprowadzenia nasadzeri zastEpczych (posadzema nowych drzew), o kt6rych

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 maja20L9r.,,
Zmiana terminu usuniqcia drzew moLe nastqpii jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezwoleniu zmieniaj4cym, pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem o zmrane przed
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4.Zobowi4za( wnioskodawcg Zarzqd Zieleni Miejskiej z - siedzibq przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta tr-odzi o wykonaniu nasadzeir

zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty ich wykonania.
Do powiadomienia nale?y do\qczyc mapQ z lokahzacj4 posadzonych zamiennie drzew
oraz tch nazw e satunkowa.

Uzasadnienie

Do Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UMI- wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej z siedzibqprzy ulicy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwolenia na usunipcie 2 sztuk drzew mieszczqcych siq na terenie
pasa drogowego przy ul. Podg6rnej na wysokoSci nr 72 i 74 w tr odzr (dzialka ewidencyjna
nr 140120 w obrgbie G-15). W uzasadnieniu wniosku podano, iz ww. drzewo nr I jest

zamieraj4ce i posiada wypr6chnienie u podstawy pnia. Drzewo ff 2 takhe posiada

wyprochnienie u podstawy pnia. Do wniosku Strona dolqczyNa rysunek zlokahzacjq drzew do

usuniEcia oraz nasadzeniami zamiennymi.
PodstawE materialnoprawne 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 nieruchomo6ci moze nast4pi6 po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 $ I ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (Dz.U. z20l4r. poz. I2l, z poLn. zm.) - ieleli drzewo, bqdLhzew
zagraaajqtym urzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub

krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent

miasta w formie decyzji administracyjnej, aw pruypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzkr konserwator

zabykow.
Zgodnre zart.83a ust.2 i 4 uoop. cyt: ,,2 Zezwolenie na usuniqcie drzewaw pasie

drogowym drogi publicznej, z wylqczeniem obcych gatunkdw topoli, wydaje siq po
uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony irodowiska; 4 organ wlalciwy do wydania
zezwolenia nienulocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zenuolenia wraz z aktami sprqwy,

w ty m do kume nt acj q fo t o gr afi cznq dr z ew a lub lv z ew u " .

W arlykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usuniqcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawrerac imiq, nazwisko, adres,

lub siedzibE wnioskodawcy, o6wiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzen, o kt6rych mowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomo6ci jeSli jest wymagana,
nazwQ 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 z tych
pni, b) nie posiada wyra2nte wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej

korony drzewa. WielkoSd powierzchni, z kt6rej zostanie usuniqty krzew, miejsce, przyczyne,
termin zamierzonego usuniqcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniqcie wynika
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z ceru zwrqzanego z prowadzeniem dzialalno

w realizacji przedsipwzigcia w zakresie
w stosunku do gaturk6w chronionych na
51 ust. 1 pkt 1-4 i IA orazw art.52 ust" 1

tacj4w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono

ll;ilznaczono oglEdziny w terenie celem prze
trwajqcych na gruncie oglpdzin ustalono stan

cm jest lekko pochylony oraz posiada pr6c
wglqbny w miejscu po odciEtym konarze.

w:

Sc przedlo?onego wnio sku, udzielono zezw olenia
h w punkcie 1 sentencj i decyzji.

platy za usuniqcie drzew lub krzew6w,
a zezwolenia na usunipcie drzew lub

zaklada wyjatki i tak nie nalicza siE oplat zausuruQcle :

,,1) drzew lub lcrzewfw, na kthrych jest wy lenie;3) drzew lub krzewdw, je.2eri usuniqcie jest nv q i pierqgn qcychna terenie nieruchomoici wpisanej do rejes 4) drzew kt6rezagra2ajq bezpieczeristwu ludzi lub mienia
funkcjonowaniu mlwe w
/crzew6w, h6re czeyistwu
bezpieczeristwu 2 lwzewhw

wca 4,,1)yczajnego,

klonolistnego, b)
ricenia gruntfw

m tereru,t, okreilonym w miejscowym planie
o warunkach zabudowy i zagospodarowania
gami pielqgnacyjnymi drzew lub lcrzew|w na

z przvczvn niezate,nych od posiadacza ninrurnllrtr::?t;*r"":;::l!;""t;;:h::l:::::;;2
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na wysokoici 130 cm y)ynoszqcym powy2ej 100 cm, nienalezqcych do gatunkow rodzimych,
jeieli zostanq zastryione w najbli|szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk6w,'

t2) drzew lub krzewow, jezeli usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roflin, zwierzqt i grzyb6w

objqtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych;13) drzew lub lcrzewiw

z grobli staw1w rybnych; 14) drzew lub lcrzew1w, jezeli usuniqcie jest nuiqzane z regulacjq
i utrzymaniem koryt ciekdw naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzeri wodnych
sluzqcych ksztaltowaniu zasob|w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zalcresie

niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzeri; 15) drzew lub lcrzew6w usuwanych
z terenu poligon6w lub plac1w twiczeri, sluzqcych obronnoici paristwa.

2. W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. l, jeieli wydanie zenvolenia na usuniqcie drzewa

lub krzewu zostalo uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu albo wykonania
nasadzeit zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowaly

iywotnoici po 3 latach od dnia upll,wu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich

przesadzenie lub wykonanie nasadzeri zastqpczych, lub przed uplyvem tego olvesu, z przyczyn

zaleZnych od posiadacza nieruchomoici, orgcln wlaSciwy do wydania zenttolenia na usuniqcie

drzewa lub lrzewtr nalclada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeri

zastqpczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust, 2 i 4 stosuie siq odpowiednio.3.
W przypadku niewykonania nasadzeri zastqpczych, o lctdrych mowa w ust. 2, zgodnie

z zezwoleniem na usuniqcie drzewa lub krzewu, stosuje siq przepisy o postqpowaniu

e gzekucyj nym w adrninistr acj i " .

W przedmiotowej sprawie drzewa wskazane do usuniqcia s4 w zlym stanie zdrowotnym
i stanowiq zagroaenie bezpreczenstwa ruchu drogowego. Wobec powyzszego zezwolenia na

usunigcie drzew udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 5

ustawy zdnia 16 kwietnia2}}4 r. o ochronie przyrody cyt.:,,art, 86 ust, L Nie nalicza siq

oplat za usuniqcie; pkt 5) drzew lub lcrzew|w, ktdre zagraiajq bezpieczerisfwu ruchu
drogowego lub kolejowego albo bezpieczenstwu ZeglugL "

JednoczeSnie, bior4c pod uwagg deklaracjq wykonania nasadzen zastgpczych oraz

przedlozony przez Wnioskodawcq projekt planu nasadzef zastqpczych i uwzglqdniaj4c fakt,
iz usuwane drzewa posiadajq wartoS6 przyrodnicz4 i krajobrazowq oraz majqc na uwadze

potrzebq odnawiania zasobow skladnikow przyrody, w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2

ustawy o ochronie przyrody, cyt.: ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie zenuolenia na usuniqcie drzewa

lub krzewu mo2e byt uzaleLnione od olveilenia przez orgqn nasadzeri zastqtrtczych lub

przesadzenia tego drzewa lub lvzewu. Art. 83d ust. 2. W przypadku uzaleZnienia wydania

zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lvzewu od wykonania nasadzeri zastqpczych, zezvvolenie

to olcreila dodatkowo; l) miejsce nasadzeri; 2) Iiczbq drzew lub wielkolt powierzchni

lrrzew6w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoSci 100 cm lub minimalny wiek
krzew6w; 4) gatunek lub odmianq drzew lub krzew6w; 5) termin wykonania nasadzeit; 6)

termin zloaenia informacji o wykonaniu nasadzeft", zezwolenie na usuniqcie drzew zostalo

uzaleanione od spelnienia warunk6w, okreslonych w punkcie 2 sentencji decyzii, w terminie
okreSlonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubyku
w ekosystemie miasta. W interesie Strony le|y,by zakupiony material nasadzeniowy byl jak
najlepszej jakoSci oraz zostaN objqty pracami pielEgnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanie
wegetacji.

Zgodnie z tresci4art. 83a ust.2a i 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej

decyzjr uznano za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w L'odzi,
w zwi4zku zniewyraaeniem stanowiska ptzez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania
proj ektu niniej szego zezwolenia.

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrEbie drzew

wnioskowanych do usuniqcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.

1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) c74.: "Organ wlalciwy do wydania
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zev,uolenia na usuniQcie drzewa tub lcrzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
w zalcresie wystqpowania w ich obrq.bie gatunk|w chronionych".

Biorqc powyZsze pod uwagp orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

1' W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rych przewidziano
zastqpienie ich nowymi drzewami w punkcie 2 sentencji zezwolenia, u porudron" drzewa nie
zachowajq zywotnoSci po 3 latach od dnia uptywu terminu wskazanego w punkcie 3 ppkt. b
sentencji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zaleznyctr od posiadacza nieruchomoSci,
naloZony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzefr zastEpczych.w przypadku niewykonania nasadzert zastEpczych zgodnie z zezwoleniem, bEda miafy
zastosowanie przepisy o postEpowaniu egzekucyjnym w administracji. podstawaart. g6 ust. 2 i 3
uoop.

2' UsuniEcie dtzew poza terminem okreslonym w punkcie 3 ppkt a sentencji potraktowane zostanie
Jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt I uoop,-polegaiEcy na usuniEciu
dtzewabezwymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawE do wymieri"niuadlministracyjnej iary
pieniEZnej w wysoko6ci dwukrotnej oplaty za usuniEcie drzew.3' Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzew w terminie okreSlonym w pkt 3 ppkt ajej sentencji.

4' Zobowiqzanie. strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Depaftamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta N,odzjo dokonaniu nowych nasadzef ma na celu umozliwienie stwieidzenia, ze strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.

5' Uzyskanie zezwolenia na usuniEcie drzew nie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialnogci karnej za
nieprzestrzeganie zakazow i ograniczef wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, d,otyczqiych
ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnolci zakazu 

-niszczenla 
gniazd i schronieri

zwienEt objptych ochron4prawnqorazhumanitarnego traktowaniazwierzqtazi6ctr.
6' od niniejszej decyzii prrysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium

Odwolawcz.qo _* N'odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencir Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi,
dzialaj4cego z upowainienia Prerydenta Miasia tr odii, w terminie 14 dni od daty jej
otrrymania.

Zalaczniki:
1' Mapy z przybli2onqlokalizacj 4 drzewa do usuniEcia oraz nasadzeniami zamiennlnni.

Otrzvmuie:
1. Zarzqd Zieleni Miejskiej w N-odzi

94- 303 N-6d2,ul. Konstantynowska g/10
2, ala

Do wiadomo5ci:
Zarzqd Dr6g i Transporhr
90-447 \,6d2,uL. piohkowska 173

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.u. 22006r. Nr 22 ji, poz. 1635).
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