
PREZYDENT MIASTA I,ODZI

znak: DS S-O SR-I.6 1 3 I .2043.20 I 6. 120 |TMB N,6d2, dnia 11.05.2017 r.

DECYZJA NRZZI 406 II7
Dzialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Ko<leks postppowania

administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 z p62n. zmianarni) w zwiqzku z art. 83 ust. 1, art. 83a ust.
1,ar1'.83cust. l,3i4,art.83dust. 1i2,art.86ust. 1pkt5i10 ustawyzdnial6kwietnia2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2075 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2,016 r. poz. 422)
po rozpatrzeniu wnioskuZarzqduZieleni Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10,

orzeka

1. Zezwoli( Zarzqd.owi Zieleni Miejskiej w N,odzi, na usuniqcie 2 sztuk drzew
znajdujqcych siE na terenie pasa drogowego ul. Podjazdowej na wlgsokoSci nr 5 i 6
w tr'odzi (dzialka ewidencyjna nr 7l/29 w obrpbie P-4), wymienionych w Tabeli nr 1,
pn. wykaz drzew do usunigcia,bezpobrania oplaty ztego tytulu.

abela nr l. Wvkaz drzew do usuniecia.

1 I
Kasztanowiec

zwyczajny 155

Drzewo z ubytkiern wglgbnym;
pr6chniej 4c e; k<>lizja z liniq

ener gety cznq; stw ar za zagrohenie
dla ruchu drogowego.

2 2
Kasztanowiec

zwyczajny
178

Drzewo pr6chni,ej 4ce; Slady
Zercw ania ko mitrl6w; gr zyby
nadrzewne; lekko pochylone

w kierunku jezdni; kolizjazliniq
ener gety cznq; stw arua zagrohenie

dla ruchu drogowego.

Lokalizacja drzew przedstawionazostaNana mapie stanowi4cej zaNqcznik:-nr 1 do niniejszej
decyzji.

2. Uzaleilni(. wydanie zezwolenia na usuniEcie drzew wymienionych w pkt 1, od zast4pienia ich
sadzonk4 nowych drzew w postaci 2 sztuk,jak w Tabeli m 2.
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Tabela nr 2 nasadzerf, zamie

Nowe nasadzenia llralef wykonad na terenie pasa drogowego ul. Podjazdowej lub
w sQsiedztwie innych pas6w drogowych bgd4cych we wladaniu Zarz4du Zieleni Miejskiej
w miejscu gwarantuj4cy prawidlowy rozrv6j nowych sadzonek. Nowe nasadzenia nie mog4
kolidowad z istniej4c4 i planowanq infrastruktur4 techniczn4.

3.Ustali6 nastqpuj4cy, koricowy i nieprzekraczalny terminy realizacjizezwolenra'.

a) termin usunigcia drzew, wymienionych w punkcie 1, ustala sig do korlca erudnia 2018r.;

b) termin wprowadzenia nasadzeri zastgpczych o kt6rych mowa w punkcie 2, ustala siE
do kor[ca maia 2019 r.

Zmiana tetminu usuniEcia drzew bqd? terminu wprowadzenia nasadzen zastqpczych moae
nastqpid na wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr-odzi w decyzjr - zezwolenru
zmieniajqcym, pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem o zmiangprzed uplywem termin6w
wymienionych w podpunkt ach a r b powyZej.

4" 7|obowi4za,f Zanqd Zieleni Miejskiej w N-odzi do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta tr-odzi
o dokonaniu nowych nasadzeh.
Informacje o nasadzeniach zamiernnych wprowadzonych przez Zarzqd Zieleni Miejskiej
w tr'odzi nale?y przesyNal do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w okresach
p6lrocznych, w terminach:
- do 15 lipca danego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od stycznia do

korica azerwaa danego roku,
- do 15 stycznianastgpnego roku- w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od 1 lipca

do 31 grudnia danego roku.
Do powiadomieri nale?y dohqczy(, mapQ lub szkic sytuacyjny z lokahzacjq i inwentaryzacjq
wykonanych nasadzeri.

Uzasadnienie
Do Wydziatru Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych

w UMtr wplynql wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej, o wydanie pozwolenia na usuniEcie 2 sztuk
drzewzpasadrogowegoul.PodjazdowejwtrodzinawysokoSciposesjinr5i6(dz.m7Il29
w obrpbie P-4). W uzasadnieniu podano, 2e drzewa ,, posiadajqpr1chniejqce ubytki pnia".

PodstawE materialnoprawne rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowiq przepisy
zawarte w rczdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jest zasada, Le
usuniEcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moZe nast4pi6 po uzyskaniu zezwolenia
wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodqwLalciciela nieruchomoSci, wlaSciciela
urzqdzen,okt6:rychmowawart.49$lustawyzdnia23kwietnialg64r-Kodekscywilny(Dz.
U. z 2014r, poz. 12I, z p62n. zm. ) - jezeli drzewo, bqd? Wzew zagraaajqtym urzqdzeniom.
W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci
vlydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzji
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administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zarbytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenta na usuniqcie drzewalub krzew6w, kt6re powimo zawtera1: imip, nazwisko, adres, lub
siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym t1'tutre prawnym wladania nieruchomoSci4
albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wtrasnoSci urzqdzen, o kt6ryctL mowa w aft. 49$ i
Kodeksu cywilnego, zgodE wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymag ana, razwegatunku drz,iwa
lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysoko5ci 130 cm, a * prrypudku gdy na tej
wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kaadego z tych pni, b) nie posiada wyra1nil
wydzielonego pnia podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony dizewa. WielkoSd
powierzchni, zktorei zostanie usuniqty krzew, miejsce, przyczyne, termin zvmierzonego usuniqcia
dtzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniqoie wynika z celu -zwiqzatego

z prowadzeniem dziatalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapq albo wykonany przez projektanta
posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodaro*'uriu dziaNki lub terenu
w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie z ustawq z dnia 7 Iipca1994r. Prawo budowlane okreslaj4ce usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic
nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci.
Projekt planu nasadzenzastppczych, stanowi4cych kompenriacjp przyrodniczqzavsuwane drzewa
lub krzewy lub projekt przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqdL
projektu zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowuniacl albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacji przedsir2wziqcia w zakr.esie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gaturrk6w chronionyctL na
czyr"^noScipodlegaj4cezakazom okreSlonym w art.51 ust. tpkt 1-4 iI0 otazwart. S2 usi. l pkt
1,3,7,8,I2,I3,I 5 jeheli zostalo wydane.

Po zapoznaniu siq ze zloilonq dokumentacj4 w opzLrciu o ww. przepisy nie stwierdz:ono
brak6w formalnych w przedNolonym wniosku, wobec czego w my51 art, 50 $ 1 ustawy Kpa
\I}znaczono oglEdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci ur:zEdowych. W iratcie
trwaj4cych na gruncie oglpdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanych drzew - ich
warloS6 przyrodnicz% w tym rozmiar drzew, funkcjp jakq pelni4 w ekosystemie, wartoS6
kulturow4 walory krajobrazowe i lokalizacjE. W terenie stwierdzono, Le drzewa wnioskorvane
do usunigciato 2 sztuki - kasztanowc6w zwyczajnych o obrvodzie pni: 155cm, l78cm. Drzewa sq
pr6chniej4ce, posiadajq ubltki wglEbne, koliduj4 z Iiniq energetyczn4 zarnfekowane grzybem
nadrzewnym, lekko pochylone otaz stwarzajq zagroheniet dla ruchu dl6rgowego. Drzewa nie
posiadajQ wartoSci kulturowych, przyrodniczych i l<rajobrazowych. Na t4 okoliczrroS6
sporz4dzono protok6l oglqdzin.

RozpoznajQc sprawQ i oceniaj4c zasadnoSi przedlolonego wniosku, ud;zielono zezwoleniit na
usunigcie 2 sztuk drzew gatunku kasztanowiec zwyczajny, wyszczeg<ilnionych w punkcie
1 sentencji decyzji.

Zasadqjest, ze posiadacz nieruchomo5ci ponosi oplaty za usuniqci e drze,w lub krzew6w, kt6re
nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub krzew6w.
Jakkolwiek treSi art. 86 ust. 1 uoop zaldada wyjEtki i tak nie nalicza siq gpiat za usunipcie : l)
,drzew lub krzew6w, na ktdrych usuniqcie nie jest wymagane zezwoleniej ;) Artry lub krzew6w,
na ktdrych usuniqcie osoba fizyczna uzyskala zenuolenie na cele niezwiqzane z prowadzeniem
dzialalnoici gospodarczei; 3) drzew lub krzew6w, jezeli usuniqcie jest nviqzin, , odnowq
i pielqgnaciq drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici wpisanej do rejesh"u zaiytk1w; 4) drzei
lub krzew6w, kt6re zagra2ajq bezpieczenstwu ludzi lttb mieni w is,tniejqcych obiehach
budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeri, o kt1rych mov,a w art. 49 g ,r Kodeksu cywilnego;
5) drzew lub krzew6w, ktdre zagrazajq bezpieczeristwu ruchu drogowego lub kolejowego a"lbo
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bezpieczeristwu zeg.lugi;6) drzew lub lcrzew6w'w nviqzku z przebudowq dr6g publicznych lub tinii
koleiowych;7) drzew, kt1rych ob'w6d pnia mierzony nq wysokoici 130 cm nie przelvacza;
a) 120 cm -1ry prz.ypadku topoli, wierzb, kasztanowca nvyczajnego, klonu jesionolistnegc,, klonu
srebrzystego, robin'ii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm - w przypadku pozostalych
gatunk6w drzew - w celu przl+vr6cenia gruntdw nieuiytkowanych do u2ytkowania rolniczego lub
do innego u2ytklvtonia zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu; 8) krzewu lub lcrzewdw rosnqcych w skupisku, polvlwajqcych grunt do 50m', w celu
przywr6cenia grunt1w nieu2ytkowanych do u2ytkowania rolniczego lub do innego uLytkowania
zgodnego z prze2'naczeniem terenlt, olveilonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub' decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 9) drzew lub
krzewdw w zwiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub krzewdw na terenach zieleni; 10)
drzew lub lcrzew|w, h6re obumarly lub nie rokujq szansy na przeiycie, z przyczyn niezaleznych od
posiadacza nieruchomoici;11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokoici 130 cm
wynoszqcym powyiiej 100 cm, nienalezqcych do gatunkfw rodzimych, jezeli zostanq zastryione
w najbli2szym sezctnie wegetacyjnym drzewami innych gatunk|w;12) drzew lub krzewdw, jezeli
usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, nuierzqt i grzyb|w objqtych ochronq gatunkowq lub
ochrony siedli,skprzyrodniczych;13) drzew lub krzew6w z grobli stawdw rybnych; 14) drzew lub
lrrzewdw, ieZe,li usuniqcie jest rwiqzane z regulacjq i utrzymaniem koryt ciek|w naturalnych,
wykonytvaniem i utrzymaniem urzqdzeri wodnych sluiqcych ksztaltowaniu zasobdw wodnych oraz
ochronie przerciwpowodziowej w zalcresie niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych
urzqdzer4; l5) drzew lub lcrzew6w usuwanych z terenu poligon|w lub plac|w twiczeri, sluiqcych
obronnoici paristwa.2. W przypadlcach, o kt6rych mowa w ust. I, jeLeli wydanie zezwolenia na
usuniqcie drzewa lub lvzewu zostalo uzale1nione od przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu albo
wykonania nas:adze'fi zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub lcrzew nie zachowaly
4nvotnoici po 3 latach od dnia upfruu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie
lub wykonanie nasadzeri zastqpczych, lub przed uplywem tego olvesu, z przyczyn zaleLnych od
posiadacza nieructkomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub
krzewu nalclada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeri zastqpczych. Przepisy
art. 83c ust. 4t oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3. W przypadku niewykonania
nasadzeri zastqpczy'ch, o kt6rych mowa w ust. 2, zgodnie z zenuoleniem na usuniqcie drzewa lub
lcrzewu, stosuje sie,przepisy o postqpowaniu egzekucyjnymw administracji".

W przedmiotovrej sprawie mamy do czynienia z wyjqtkiem zwiqzanym z zaistnieniem, dw6ch
przeslanek po pierrvsze, drzewa wskazane do usuniEcia nie rokuj4 szansy na dalszy prawidlowy
rozw6i, po drr.rgie stanowi4 zagro':Zenre bezpieczefrstwa ruchu drogowego. Wobec powyzszego
z:'ezwolenia na usunigcie drzew udzielono bez pobrania opNaty ztego tytulu, zgodnie z art. 86 ust. 1

pkt 5 i 1 0 ustawy z dnia 1 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody c74..: ,,art. 86 ust. I . Nie nalicza
siq oplat za usuniqcie: pkt 5) clrzew lub krzew6w, kt6re zagra2ajq bezpieczenstwu ruchu
clrogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu 2eglugi; pkt. l0 drzew lub lcrzewdw, kt6re
obumarly lub nitt rokujq szans na przeiycie, z przyczyn niezale2nych od posiadacza
nieruchomoici. "

JednoczeSrLie, maj4c na uwadze potrzebq odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody,
w mySl art. 83r: ust, 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cy]-i ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu mo2e byt uzaleznione od olcre1lenia przez organ
nasadzeri zastqpczl,ch lub przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu. Art. B3d ust. 2. W przypadktr
uzaleznienia wyda,nia zemvolenia na usuniqcie drzewa lub lvzewu od wykonania nasadzefi
zastqpczych, zetnuottpnie to olcreila dodatkowo: l) miejsce nasadzeit; 2) ticzbq drzew lub wielkolt
powierzchni lcrzewciw; 3) minimalny obwdd pnia drzewa na wysokofci 100 cm lub minimalny wiek
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krzew6w| 4) gatunek lub odmianq drzew lub ltzew6w; 5) termin wykonania nasadzeri; 6) teymin
zlo2enia informacji o wykonaniu nasadzefi", zezwolenie na usunigcie drzew zostalo uzalelnioneod spelnienia warunk6w, okreSlon
w podpunkcie b) w punkcie 3 jej
miasta. W interesie Strony lely,by
oraz zostal objqty pracami pielpgnacyjnymi gwar

obrqbie gatunkdw chronionych ".

Bior4c powy2sze pod uwagp otzeczonojak w sentencji.

2.

Pouczenie:

1.
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W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rych przewidziano
zastqpienie ich innymi drzewami w punkcie 2 sentencji zezwolenia. u porujrone drzewa nie
zachowajqzywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanegt w punkcie 3 pp1<t 2sentencji lub ptz-ed uplywem tego terminu, z ptzyczyn zaleinych od, posiadircza
nieruchomoSci, nalolony zostanie ponownie w drodze decyzji obtwi4zek wykonania
nasadzenra zastEpczego. w przypadku niewykonania nasaizenia zastgpczego zgodniez zezwoleniem, bedq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu eg-ekucyjnym
w administracji. Podstawaart.86 ust. 2 i 3 uoop.

UsuniEcie drzew poza terminem okreslonym rniejako delikt administracyjny, o kt6rym mow nausuniEciu drzew bez wymaganego zezwol
administracyjnej kary pienigznJj w ivysokoSci 

)nra

Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniqcia drzew w terminie okreSlonym w pkt 3ppkt 1 jej sentencji.

zobowiqzanig Slrolv w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych lJrzqdu Miasta Lodzio dokonaniu nowych nasadzef ma na celu umoiliwienie stwierdzenia, ze Strona wypel'ila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.

uzyskanie zezwolenra wiqzku i odpowiedzialnosci karnej
za nieprzestrzeganie z
ochrony p'ylody t $',*'::il::":{":y,*:y'Xfi#li schronieri zwierzqt q orM rrumanitamego trakto *-;;i; ,#r;;e
dzikich.

3.

4.

5.



6. Od niniejszej decyzji prrysluguje Stronie odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w N,odzi, wniesione za po5rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi,
dzialaj4cego z upowa2nienia Prezydenta Miasta tr odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Z-alaczniki:

1, Mapa zlokalizacjqdrzew do usunigcia.
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i zwierzqt.
plfzvnuiei

Zar zqd Zi eleni Mi ej sk i ej
94-303 N-6d2, ul. Konstantynowska 8/1 0

2. ala

Do wiadomo5ci:
Zar zqd Dr6g i Transportu
90-447 N-6d2,11. Piotrkowska 173

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej f ednolity tekst: Dz rJ. 22016 r., poz. 1827).
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