
PREZYDENT ]\{IAST A T-ODZI
znak: DSS-OSR-I.6 1 3 L2034.201612017MB J L6d2, dnia 09.05.2017 r.

DF.CYZJANRZZI 466 /I7
Dzialaiqc na podstawie art. 104 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania

administracyjnegr: (Dz. U. 2016 poz. 23 z poLn. zmranami) w zwiqzku z aft. 83 ust. 1, ar1. 83a
ust. 1, art.83cust. 1,3 r4,art.83dust. I i2,art.86ust. 1pk1.5 i l0ustarmy zdnia 16kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 orttz z 2016 r. poz. 422)
po rc:zpatrzeniu vrniosku Zarzqdu Zieleni Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10,

orzeka

l. Zezwoli(. Zarzqdowi Zieleni Miejskiej w N,odzi, na usunigcie 1 sztuki drzewa
znajduj4cego siE terenie pasa drogowego ul. Podjazdowe:j w tr odzi (dzialka ewidencyjna
nr 71129 w obrgbie P-4) na wysokoSci nieruchomoSci nr 13, wymienionego w Tabeli nr 1,
pn. wykaz drzewa do usunigcia,bezpobrania oplaty ztego tytulu.

rT---^l At:^^r^ I ^l-:u r/-clt: vr rdJtd LL,u/-l
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abela nr I kaz clrzewa do usuniecia

L.P
Nr na
mapicr

Gatunek

Obwrid pnia
drzewa na

rvysoko6ci 130 cm
lw eml

P rzy czyna usunigcia drze*'a

1I 2
Kasztanowiec

zwyczajny t75

f)rzewo pozbawione kory na ll3
'wysokoSci pnia; pr6chniej 4ce;

zainfeko rvan e gr zyb ami
nadrzewnyrni; posiada Slady

zerow ania kornik6w; koliduj e

z hniq ener glety czna; stw arza
zagrohenre dla ruchu drogowego.

Lokahzacja drzewa przedstawiona zostala na mapie stanowi4cej zalqcznik nr 1 do
niniejszej decyzji.

2. lJzaleLnif w5'danie zezwolenta na usuniEcre drzewa wymienionego w pkt 1, od zast4pienia
go sadzonkarLi nowego drzewaw postaci I sztuki, jak w Tabeh rtr 2.

Tabef a nr 2 Wykaz nasadzenia zamiennego.

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

1 Jarzeyb mqczny 8cm



Nowe nasadzenie naleiLy wykonad na terenie pasa drogowego ul. Podjazdowej lub
w sqsiedztwie innych pas6w drogowych bpd4cych we wladanilu Zarz4du Zieleni Miejskiej
w miejscu gwaramtuj4cy prawidlowy rozwfj nowej sadzonki. Nowe naliadzenie nie mo2e
kolidowad z istniej:1c4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3. Nie zez,noli(. Zarzqdowi Zieleni Miejskiej w N,odzi na usunigcie 2 sztuk drzew znajduiQcych
siq na wysokoSci nieruchomoSci nr 13 na terenie pasa drogowego ul. Podjazdowej w Lodzi
(dzialka ewidenr:yjna nr 71129 w obrpbie P-4), wymienionych w Tabeli nr 3, pn. wykaz
drzew, na kt6re nie wydano zgody na usunigcie.

Tabela w

4. U s ta l i6 nast gpuj 4c e, ko f c o we i ni eprzekr aczalne terminy r ealizacj r ze zw olenia'.

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

b) termin wprowadzenia nasadzenia zastgpczego o kt6rym mowa w purrkcie 2, ustala siq
do kor[ca maia 2019 r.

Zmiana terminu usuniEcia drzewa bqd2 terminu wprowadzenia nasadlzenia zastppczego
mo?e nastqpid na wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w Lodzi w decyzji - zezwolenin
zmreniajqcym, pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem o zmianqprzeduplywem termin6w
wymienionych,w podpunktach a i b powy2ej.

5. T,obowi1za(, Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr odzi do powiadomienia Wydziatu Ochronli,
Srodowiska i I{olnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzq2du Miasta N,odzi
o dokonaniu novvego nasadzenia.
Informacje o rLasadzeniu zamiennym wprowadzonym przez Zarzqd. Zieleni Miejskiej
w t'odzi naIe|y przesyla(, do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w okresacl\
p6lrocznych, w lerminach:
- do 15 lipca danego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od stycznia do

kof,ca czerwcat danego roku,
- do 15 stycznia nastgpnego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od

1 lipca do 31 grudnia danego roku.
Do powiadomiefl nalezy dolqczy(, mapq lub szkic sytuacyjny z lokahzacj4 i inwentaryzacjq
wykonanych nasadzeri.
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n Raz clrzew. na kt6re nie o na us le

L.P Nr na
mapie

Gatunel<

Otrw6d pnia
drzewa na

wysoko5ci 130 cm
lw cml

P rzy czy na usunigcia d rzewa

1 1
Kasztanowiec

zwyczajny
198

Drzewa zdrowe, loez oznal< chor6b
I zamreranr4 korona rozwiniqta

prawicllowo.

2 J
Kasztanowiec

zv,ryczajny
189



IJzasadnienie

Do Wydziatru Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych

w UML wplyn4l wniosek ZarzqduZieleniMiejskiej, o wydanie pozwolenia na usuniEcie 3 sztuk

drzew z pasa drogowego w t odzi przy ul. Podjazdowej (dz' ff 11129

w obrqbie p-+) na wy-sokoSci nieruchomoSci nr 13. W uzasadnieniu podano,2e dtzewa

cyt'.. ,, posiadaiqpr1chniejqce ubytki" ' ' przedmiot Przeplsy
W art' 83 r asada,Ze

oSci moZe zwolenia

oSci za zgodq wlaSciciela nieruchomoSci,

) $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia!964t - Kodeks

cywilny ( Dz. U. z 2014r. poz. I2l, z p62n. zm. ) - ieaeh clrzewo, bqd:L ktzew zagttzajqtym

urzqdzeniom.
W mySl art. 83a ust omoscl

wyAa;e w Pierwsz decYzir

ud-inirtru"yjtt"j, u terenu

nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabl'tkow -
w ar"tykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy w.niosku o wydanie

zezwoleniana usuniqcie drzewa iub 
-krzewow, 

kt6re powinno zawierac" imiq, nazwisko, adres,

lub siedzibq wnioskodawcy, o6wiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania

nieruchomosci4 albo oswiadczenie o posiadanym prawie wlasnosci utzqd"zef, o kt6rych mowa w
ela nieruchomoSci jeSli.iest wymagana' nazwQ

ci 130 cm,
z tyc}:rPni,
koronY drz

w, miejsce, przyczyfip, termin zamrerzonego

ie czy usunigcie wynika z cel't zwrqzalTego

sunek, mapq albo wykonany przez projektanta

nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych istniej

Projekt planu nasadzen zastqpczych, stanowi4cych kompensacjq przyrodniczq za usuwane

drzewalub krzewy lub projekl ptzesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku'

mapy bqdL projektu zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzi<2 o Srodowiskowych

uwarunkowaniach' albo p"ost^anowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacii

przedsiEwzigcia w zakresie oddzialywani a na obszar Natura 2000, ;zezwolenie w stosunku

io gatunk6w clrronionych na czynnosci podlegaj4ce zakazotn okresionyrn w art. 51 ust. 1 pkt 1-

4 i 10 oraz w afi.. 52 ust. 1 pkt 1,3,7 ,8,12,13,15 ieaeli zostalo wydane.

Po zapoznaniu siE ze zhoaonqdokumentacjq w oparciu o ww' przepisy nie stwierdzono

brak6w formalnych w pizedLozonym wniosku, wobec cze*o w mysl art' 50 $ 1 ustawy Kpa
W trakcie

drzew - ich
ie, wartoS6

E. W terenie stwierdzono, 2e drzewo o m 2
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to kasztanowiec rwS,czajny o obwodzie I74cm wysoko5ci
kornik6w,
ie posiada
ewoff

c zvryczajny o obwodach pni: 19gcm i lggcm
logicznie. Posiadaiq prawidlowo rozwinigte korony. Statyka drzew
ysternu korzeniowego nie wzbudza podejrzeri. Nie zaobserwowanow miejscu lqczenia dw6ch konkurencyj nych przewodnik6w nieDrwr'rLrzulo wyslQKow anl zakorka. W koronie drzew nie odnoto*uno ,urru galgziowego.usunipcie przedmiotrwvych drzetw wywolaloby zmiany w srodowisku przyrodnrczym,kt6rego

nasadzenia zastppcze nie bylyby w stanie zrektmpensowae. za zachowaniem
interes spoleczny obgjmujacv cal:s6 spolecznosci lokalnej jak r6wniez aspekt
rozumianej jako ochrona zielent w miastach. w ramach wykonywania ob
skladnik6w przyrody, w tym ziele:niw miastach organ ma prawo uzna6,ze wnioskowane drzewanie kwalifikuj4 siQ do usunipcia. ochrona przyrody w rozumieniu ustawy polega na zachowaniu,zt6wnowa2onym uzyrlkowaniu oraz odnawianiu zasobow,twor6w i skladnikow przyrody, w tymzieleniwmiastach iwsiach oraz'.zadrzewieri(art.2ust. ipkt 8 i gustawy). zgodniezart.5pkr27 ustaw o y, wynika iz drzewa, *iu, , terenem, na kt6rym wystgpui4i pozostalyrni roSlinnej tego terenu,'jako roSlinne elementy przyrodyspelniaj4
cele ochronne, spoleczno_kulturowe.

Nie znaleziono w chwili obecnej podstaw do stwierd zenia, 2e 2 szttil<i drzew o nrinwentaryzacyjnych 1 i 3 gatunku kasztanowiec zv,ryczajny majqnaruszon4 statykp i mog4 sipzlarnac lub przewr6cii. W dniu oglpdzin w obrqbie ww. 
"dizewnie 

stwierdzono obecnoSci dzikowystEpujQcych okaz6w gatunk6w chronionych (art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody)' Maj4c na uwadze,2e przedmiotowe kasztanowc 
" 

,wy"raine s4 drzewamiZywyml w dobrym stanie zdrowotnym i nie stwierdzono w ich przypadku ilezposreoniej kolizjiz obiektami budowlarrymi oruz zagroheniabezpieczenstwa ludzi i mienia, w cirwili obecnej niekwalifrkuj4 sip do usunipcia i nie zezwolono na ich wyciEcie. Na t4 okolicznosi sporz4dzonoprotok6l oglpdzin.

rzedlohonego wniosku, udzielono zezw olenia na
2 gatunku
nie zezwol

owiec zwyc

oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
zwolenia na usuniqcie drzew lub krzew6w.

4tki i tak nie nalicza siE oplat za usuniqcie : 1)

u

h

b
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do innego uiytkowania zgodnego z przeznaczeniem teren'tt, okreilonym w miejscowym planie

,ogorpidorowania prrrrirrnnnego lub decyzji o war ania

rcien); 8) lcrzewu lub krzew6w rosnqcych w skupisku, celu

przywr1ce u2ytkowanyc tkowani ania

zgodnego em lerenLt, i nia

przestrzen iowarunka lub
'h'zew6w 

w zwicgku z zabiegami pielggnacyjny 10)

drzew lub lrrzew6w, kt6re obumarly lub nie rokuiq szansy na prze|ycie, z przyczyn niezaleznych

od posiadacza nieruchomoSci;ll) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokoici l30cm

,ryiorrqrym powyiej l00cm, nienale2qcych do gatunkow rodzimych, iezeli zostanq zastryione

tri najbliLszy* ,nroiiu wegetacyjnym drzewami innych gatunkfw;12) drzew lub hrzew1w, jezeli

usriiqcie wynika z potrze-b ochrony roSlin, zwierzqt i grzyb6w objqtych ochronq gatunkowq lub

ochrc-ny sie-dliskpizyrodniczych;13) drzew lub lcrzewfw z grobli staw6w rybnych; 14) drzew lub

k,rewiw, jezeli usuniqcie jest zwiqzane z regulacjq i utrzyrnaniem koryt ciek1w naturalnych,

vtykonywaniem i utrzymaniem urzqdzen wodnych slu2qcych ksztaltowaniu zasobdw wodnych

oraz ochronie przeciwpowodziowej w zalcresie niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych

,rzqdzefi; 15) drzew lub ltzewow usuwanych z terenu poligonow lub placfw ,twiczeri, sluhqcych

obrinnoici panstwa.2. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. I, je2eli wydanie zenuolenia na

usuniqcie drrn ,o lub krziwu zostalo uzaleZnione od przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu albo

wykonania nasadzefi zastqPczYch,

zachowaly 2ywotnolci Po 3 latach o

przesadzenie lub v'ykonanie nasadzeit zastqp

zaleinych od posiariacza nieruchomoici, organ wlasciwy do wydania z<;nttolenia na usuniqcie

drzewa lub krzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzey't

zastqpczych. przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3'

If lrzypadku niewykonania nasadzeri zastqpczych, o kt6rych mowa w ust' 2, zgodnie

z iezwoleniem na usuniqcie drzewa lub fu ewu, stosuje sig przepisy o postQpowaniu

e gzekucyj nym w administr acj i "'" 
W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z v'ryi'Skiem zwrqzanJm z zaistnieniem,

dwoch przeslanek po pi.t*rre, drzewo wskazane do usunigcia nie rc,kuje szansy na dalszy

prawidlowy rozwoj, po drugie stanowi zagro

powyZszego zezwolenia na usunigcie

z tego tytulu, zgodnie z afi. 86 ust. 1 pkt 5 i
przyrody c'yt.i ,,art. 86 ust. l. Nie nalicza siq op

lub kolejowego albo bezpieczenstwu ieglugi,'

lub nie rokwiq szans n(t przezycie, z przyczyn

JednoczeSnie, maj4c na uwadze potrzebg odnawiania zasob6w skladnik6w przytody,

w my5l ar1. 83c ust. 3 i arl. 83d ust.2 ustawy o ochronie przyrody, cytJ.,,art' 83 c ust' 3'

Wydinie zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu moze byt uzaleinione od okreSlenia przez

oigon nasadzen zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub lcrz:ewu' Art. 83d ust' 2.

W przypadku uzaleznienia wydania zezwolenia na

nasadzen zastqpczych, zezwolenie to okreila dodat

lub wielkolt powierzchni krzewfw; 3) minimalny o

minimalny iink h"rrr6w; 4) gatunek lub odmianq drzew lub lcrzewow; 5) termin wykonania

nasadzen,. 6) termin zlozenia informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na usuniqcie

drzewa zostalo uzaleznione od spelnienia warunkow, okreslonych w punkcie 2 sentencji decyzii,

w terminie okreSlonym w podpunkcie b) w punkcie 4 jej sentencji, w celu zrekompensowania
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ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony IeLy,by zakupiony materiaNnasadzeniowy byljak najlepszej jakoSci oraz zostal objgty pracami pietpgnacyjnymi 
-gwarantuj4cymi 

utrzymanie
wegetacji.

w dniu oglpdzin .terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzewa
wnioskowanego do usuniqcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. g3c ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "organ wtiiciwy do wydania
zezwolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu prrnd iigo wydaniem doEonuie oglqdzin vt zakresie
wystqpowania w ich obrqbie gatutckfw chronionych,'.

Bior4c powy2sze pod uwagp otzeczonojak w sentencji.

1.

Pouczenie:

UrzEd Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznycn
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskiego 100

92-326L6di

W odniesieniu d'o drzewa wymienionego w punkcie ff 1 sentencji, wobec kt6regoprzewidziano zastqpienie go innym drzewem w punkcie 2 seniencj i zezwolenia,a posadzone drzewo nie o 3 latach od dnia uplywu terminn
wskazanego w punkcie 4 ed uplywem tego terminu, z przyczyn
zaleZnych od posiadacza zostanie ponoi".ri. w drodze decyzjr
obowiqzek wykorrania nasadzenia zastppczego. W przypadku niewykonania nasadzef
zastEpczych zgodrrie z zezwoleniem, bEd4 mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu
egzekucyjnym w administracji. podstawa art. g6 ust. 2 i 3 uoop.

pkt 4 ppkt 1 sentencji potraktowane zostanie
w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy na
nia, stanowi4cy podstawq do wymierzenia
wukrotnej oplaty za usunipcie drzewa.

nipcia drzewa w terminie okreslonym w okt 4

e Stro
i Rol "r"J,',#'3J"1yJ#frtil$J.ffiffi"nT;
nowe[ zliwienie stwierdzenia, 2e Strona wypelnila

warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.

Uzyskanie ewa nie zwalnia z o
kamej za ograniczen wynikajdotyczqcyc ziierz4,w szizegol

)

a
J.

4.

J.



i schronieri zwierzqt objgtych ochron4 plawnQ orcz htxnanitamego traktowania zwierzqt

dzikich.

6. Wszelkie prace ziemne oraz inne place wykonywane tEcznie, z wykorzystaniem sprzqtu

mechanicznego lub urzqdzehtechnicznych, wykonywane w obrpbie korzeni, pnia lub korony

drzewa,pzeprowadza siE w spos6b najmniej szkodz4cy drzewom- art. 8ta ust. 1 uoop ' Przy

pracach Ziemnych wykonywanych w obrqbie korzeni - w odlegloSci mniejszei niz 5 Srednic

pnia drzewa w odzlomku, nalezy prowadzil przy zastosowaniu metod bezwykopo\Mych

w postaci przecisku lub przewiertu sterowanego'

7. W przypadku zniszczeniabqdl wzkodzenia drzewa, spowodowanego prowadzeniem prac'

o kt6rych mowa w pkt 7 pouczenia, sprawcy wymierzona zostanie administracyjna kara

pienig2na na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 3 lub 4 uoop'

8. od niniejs zej rlecyzii przvsluguie Stronie odwolanie do samorz4dowego Kolegium

Odwolawczego w'nodii, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu

Srodowisku f Rohri.twa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta

dzialaj4cego z upowa2nienia Prerydenta Miasta N'odzi, w terminie 14 dni od

otrzymanra.

Zalaczniki:

1 . Mapa z lokalizacjqdrzew do usunigcia oraz z nasadzeniami zamiennymi'

2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony ptzyrody i zwierzqt'

Otrzvmuia:

Zar zqd Zieleni M i ej skiej

9 4 -3 03 N'6d2, ul. Konstantynowska 8/ I 0

2. ala

Do wiadomoSci:
Zarzqd Dr6g i TransPottu

90-441 tr'6d2, d. Piotrkowska 1 73

Zwolniono z oPlatv skarbowei'
ffiada2006r. o oplacie skarbowej fiednolity
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