
PREZYDENT MIAST A LODZI

Znak: DSS_OSR_I.6 I 3 1 .860.20 1 7.KG

Tabela nr l. W kazdrzew do usun

L6d2, dnia t2.12.2017 r.

DECYZJ A ZZl1256/17
Dziala-iqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1administracyjnego (Dz. U 2017 poz. tisly * ,*iqriu-) 

^ir. 
aalt. 83c ust. 1, 3 j 4, art. g3d ust. 1 i2, art. g6rr;. i;;;2004 r. o ocluonie przyrody (Dz.IJ. z 2016 r. po;.2134,

1074) po rczpatrzeniu wniosk; zarzqdu zjelenilar.:rr.i.: p

orzeka:
l. 

.z siedzibqprzy ulicyKonstantynowskiej g/10 nah w.tabeli nr I, znajduj4cych ,iU ," terenie pasaodzi (dzialki ewidencyjn. *' 12317 i 123/6ia opLaty z tego tytulu.

Usytuowanie drzew objptych zezwoTeniem okreslone zostalo w zalqczniku nr 1 dode c y zj i, sta'o wi 4cym rys unek z nani e si on qrokalizaci q dr zew do usunie ci a.

Gatunek
Obwrid pnia
na wysokoSci

l30cm

Klon zwyczajny
Drzewo obumarlo i,ri..oLuj" ,r*,,ru -

wznowienie wegetacji, na pniu widoczne liczne

Klon zwyczajny
Drzewo obumarle, nie rokuje szans na

wznowienie wegetacji, jest lekko pochylone
w stronp ci4gu jezdnego. Drzewo stwa.ra

zagro2enie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Klon zwyczajny
Drzewo obumarlo i nie rokuje szans na
wznowienie wegetacj i. Drzewo stwarzla

zagrozenie bezpieczehstwa ruchu drogowego.

Klon zwyczajny
Drzewo obumarlo i nie rokuje szans nattt"y. 

:ir^: _we 
getacj i, u po dstawy pni a o becny

ubytek. Drzewo stwarza zagro2enie
b ezpieczenstwa ruchu Aro g"o*. go.

I(lon zwyczajny

Drzewoob.toa.lo@
:1i:,y1."_:wepe1a9ji,po_siadapr6chniej4cyubytek na wysokosciok. 90 cm; 

"p;;-,'r;;prria (o dlugoSci ok. 90 
"m;. 

Orz"wi-u*or.u
rozenie bezpieczefstwa ruchu drogowego.

Urzqd Miasta t odzi

W 
twa



ale2y wykonad na dzialkach ewiden 12317 i 12316

l"b na terenach bEdqcych w pozostaj4cych

Zarzqdu ZieleniMiejskiej w-miejscu idlowy tozwoj

nowej sadzonki. Planowane miejsce nasadzeri nie mo2e kolidowai z istniej4c4 i planowan4

infrastruktur4 techniczn4.

3. Ustalid nastEpuj4ce, kofrcowe i nieprzekraczalneterminy reahzacjizezwolenia"

a) termin usuniEcia drzew wymienionych w punkcie 1 --do 3t paLdziernika 2018r';

b)termin wprowadzenia nasadzefr zastgpciych (posadzenia nowych drzew), o kt6rych

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 grudnia 2018r''

Zmiana terminu usuniEcia drzew mozelastqpii jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezwoleniu zmieniajqrym, pod warunkiem wysiqpienia z wnioskiem o zmianq przed

uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a'

4. Zobowiqza( wnioskodawcE Zarzqd

Konstantynowskiej 8/10 do powiadomie

w Depafiamencie SPraw SPolecznYch

zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie

Do powiadomienia nal ezy doNqc2y6 mapq z IokalizacjQ posadzonych zamiennie drzew

or az ich nazw Q gatunkow4'

Uzasadnienie

pasa drogowego ul. Przqdzalnianej przy pose

ewidencyjne m l23l7 i 12316 w obrqbie W

drzewa s4 suche, ponadto jedno z drzew o

ubytek u podstawy pnia. Do wniosku Stro

usuniqcia oraz nasadzeniami zamiennymi'

2. IJzileLni( wydanie zezwolenta na usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 1 od

zastqpienia ich nowymi sadzonkami drzew w ilosci 5 sztuk jak w tabeli nr 2'

Tabela nr 2. Wykaz nasadzefiza

przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy

,W art. 83 ust. 1 uoop. zawafiaiestzasada,

ruchomoSci moZe nast4pii po uzyskaniu

acza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela

nieruchomoSci, wlaSciciela utzqdzeh'o kt6rych mowa w art' 49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia

7964r - Kodeks cywilny ( Dz. U. 22074r' poz'

zagrtzaiqtym urzqdzeniom. W mySl art' 83a

kriewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pi

miasta w formie decyzii administracyjnej, a w
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do

zabytk6w.



Zgodnie z art. g3a ust. 2 i 4 uoop. cyt: ,,2 Zezwoledrogotuym drogi publiczn
z regi
iezv,lo
entac.j

w artykule 83b ust' 1 uoop' zatyafio obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
i:;-$ff;?# H|ilff:.rj;X:w 

rub krzew6w, ktore powi;o ,u;i;;;;'#i;, nazwisko, adres,
nieruchonoSci4 albo oSwiadc ym 

. 
tytule prawnym wlad.ania

w art. 49$ 1 I(odeksu cy nosci urz4dzert, o kt6rych mowa
rnzwe gatunku drzewa lub chomoSci jeSli jest *y*ugunu,

sokoSci drzewo: a) posiada kil

pL-zez projektanta posia
zagospodarowania dzialki lu
wyrnagany zgodnie z ust
trsytuowanie dtzewa w odn
istniei4cych-lub projektowanych na tej nieruchomosci. pr
stanowi4cych kompensacjg przyrodni czq za ,rru*urr"przesadzenia drzewa. lub kizewu, wykonany * for_i. rzagospodarowania nieruchomosci. Decy zjp o s.oao.'i.t opostanowienie w sprawie uzgodnienia 

-wliunkO; 
;;"oddzialywania na obszar Natur"a ZOOCI, zezwoleniew stoczynnoSci podlegaj4ce zakazomokreSlonym w art. Sf urt. i ppkt 1,3,7,8 ,72,13,15 jezeli zostalo *ydun..

Po zapoznaniu siE ze zl,
brak6w formalnych w przedlo; ww' przepisy nie stwierdzono

wznaczono oglpdziny w terer 't"IsJ aft' 50 $ 1 ustawy Kpa
moSci urzpdowych. W tiakcie

',"iffi:[,::;;]#,*i:J"j;li..T;*L::]T,:,,T'.1*:Ty,;

pniu, dlzew o nr 2iest lekko 
te wegetacji' Ponadto drzewo nr

u podstawy pnia drzewo nr
ok. 90 cm, a drugi u podsta
s.tarrie stanowiq zagroienie d,
drzewa nie posiadaj4
okoli czno S c sp orzqdzon

Rozpoznajqc sprawQ i oceniajEc zasadnosi przedlo2onego iosku, udzielono zezwoleniana usunigcie 5 sztuk drzew, *yirir"gotniorryct w;;;;j;,1 tencji d,ecyzji.
. zasadEjest' ze posiadacz nieruchomosc.i ponosi oplaty za usunipc je drzewlub krzew6w,ktore nalicza i pobiera organ wta$ciwy do wydani u )"r*ol"nja na usunigcie drzew lub
i::,ilil.Jakkolwiek 

tresi-art' s6 ;i. i uoop ;"kt;i^*v:a,Li i tak nie ;;i;;^siE opiat za
,,1) drzeyt lttb krzew6w, ncr ktfirych usuniqcie nie3) drzew lub krzew6w, jezeli usuniqri:e iest zwiqzane z odnowa

ao ,ri"rirr;;;r';^',
Jest wymagqne zezwolenie,.
i pielqgnacjq drzew rosnqcych

urzqd Miasta t odzi

wyh
ctwa
2

4) drzew lub krzew6w, LiArc



zagrazajq bezpieczenstwu ludzi lub mienia w istnieiqcych obiektach budowlanych lub

Junkcjonowaniu urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 f I Kodeksu cywilnego; 5) fi'zeu' lub

lcrzew6w, kt6re zigraZajq bezpieczenstwu ruchu drogowego lub koleiowego albg

bezpieczenstwu 2eglugi; 6i irrew iub lcrzew6w w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych lyb

linir koleiowych;- /1' 
'drrrr,, 

kt6rych obw6d pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie

przelcracza: a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca n'uyczainego' klonu

jesionolistnego, klonu srebrLyrtego, robinii akacjowej oraz platanu 
- 

klonolistnego'

b) 80 cm - w przypadku pozostalych gatunkiw drzew w celu przywr'cenia grttnt6ut

nieu1ytkowonyri do^ uzytkowania innego ni2 rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terentt'

okreilonym w miejscowym planie ,agoipodarowania przes-trzennego ltLb decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania tereni; 8) lcrzewu lub krzew6w rosnqcych w skupiskach'

pokrywajqcych grunt o powierzchni do 50m2, w celu przywr,cenia grunt,w nieuLytkawych do

u2ytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z prze-znaczeniem terenu' okreilonynt

w miejscowym planie zagospodarowanii przuitrrnnnrgo lub decyzji o warunkach zabtLdott'y

i zagospodarowania teini, 9) drzew lub krzew|w w zwiqzku z zabiegami pielqgnacyinymi

drzew lub l*zew6w na terenach zieleni; 10) drzew lub krzew6w, kt6re obumarly lub nie

rokujcl szansy na prze2ycie, z przyczyn niiezal-eznych od posiadacza nieruchomosci" I 1) topoli

o obwodzie pnia mierzonym na wysokoici 130 cm wynoszqcym powyiej 100 ctl't'

nienalezqcych do gatunkdw roclzimyih, je^eli zostanq zastqpione w naiblizszytn sezonie

wegetacyjnym drzeiami innych gatunkdi; 12) drzew lub krzewdw, je2eli usuniqcie vtynika

z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzybdw obiqtycl ochronq gatunkowq lub ochroryt

siedlisk przyrodni,cry1r; iS) drrei lui krzew7w z grobli staw1w rybnych; 14) drzew lub

krzew6w, jekeli usuniqcie iest nuiqzane z regulacjq i utrzymaniem koryt ciek6w natttralnltch'

wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzefi *oinyri slu2qcych ksztaltowaniu zasob1w tt'odnych

oraz ochronie przeciwpowodziowei w ,akresie niezbqdnym do wykonania i tLtrzymania tych

urzqdzeri; 15) drzew lub krzew6w usuwanych z terenu poligon6w lub plac6ttt tt't'iczen'

sluzqcych obronnolci paristwa. 2. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust',1, ie^eli wydanie

zezwolenia na usuniqiie drzewa lub krzeiu zostalo uzaleinione od przesadzenia tego drzet'vcr

lub lo,zewu albo wyionania nasadzen zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lth

krzew nie zachowaly zywotnoici po 3 latach od dnia uplywu termint: v'skazanego 1t' lynl

zezwoleniu na ich pirriodrrnie lui wykonanie nasarlzen zastqpczych, lub przed uplyt'vem lego

okresl.,t, z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomolci, organ wlaiciwy 516 wydanicr

zezwolenia na usuniqcie irzewa tib krrewu naHada ponownie w drodze decyzii obov'iqzek

wykonania nasadzen zastqpczych. Przepisy art. 83c ust'-4 oraz art' 83d ust' 2 i 4 stosr'Lie siq

odpowiednio. 3. W przypaclku nieiykonania nasadzen zastqpczych' o kt6rych t1'tolucl

w ust. 2, zgodnie z zerioleniem na usuniqcie drzewa lub krzewu, stosuie siq przepisy

o postqpowaniu egzekucyinym w administracji" '

w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyjqtkiem zwtqzu"rym z zaistnieniem'

dw6ch przeslanek po"pie.*s, e, drzewawskazane do usuniqcia obumarly i nie lokuj4 szans na

wznowieni. *.g.iu.;i, po drugie stanowi4 zagroLenie bezpieczeitstwa ruchu drogowego'

Wobec povvryZszego"zeiwolenia na usuniqcie drzew udzielono bez pobrania opiaty z tego

tytulu, zgodnie z"art.86 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia}}}4r' o ochronie

przyrody cyt.'. ,,art. 86 ust. l. Nie nalicza siq oplat za usuniqcie: pkt' 5) drzew lrtb kt'zeu'6v''

kt6re zagrazaiq bezpieczenstwu ruch, drigorego lub koleiowego albo bezpieczenstwt't

ieglugi;"pttt lO) drzew lub lgzewow, kt6re obumarly lub nie rokujq szans na przezycie'

, prtyrry" niezaleLnych od posiadacza nieruchomoici' "

Jednoczesnie, bior4c pod uwagq fakt, tz usuwane dtzewaposiadaj4 wartosi przylodnicz4

, -"1q. "u "#uar. 
potrzebq odnawiania iasob6w sklad'ikow przyrody.

/. O) - ",^t ?

*"-';i;. ffi;. Z tirt. Sld ust.2 ustawy o ochronie przyrody, cyt"' ,,art' 83 c ust' 3'
- -J ^t--..-:l^,-;.qriil""'rr'));;;;;;" na usuniqcie drzewa tub krzewu moze byt uzale2nione od okreilenicr
-,1 O2S ",^1 )

h lub przesadzenia drzewa lub krzewu. Art. B3d usl. 2
nasadzeri zast

4



Bior4c powy2sze pod uwagp orzeczonojak w sentencji.

pouczenie:

w odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr. 1. sentencji, wobec kt6rych
l"r'"T;f;i." #:'trJT,: ; unkc.ie 2. ,.;;;""j i zezwotenia,

*rkurun.go w punkcie 3 latach od dnia uplywu terminu
zaleznyciod plsiadacza tplywem tego terminu, z przyczyn

obowi4zek ,nlif.onu,rlu rtanie ponownie w drodze d.ecyzji

zastppczych zgodnie , 
* ptzypadku niewykonania nasadzen

.gr.ii.r.yynym; admin 
y zastosowanie przepisy o postppowaniu

ur.,,'iq"i" ;r;; p"l"'i..-inem okreslor{T - ;:'#j;H?, a sentencji potrukto*un"zostanie .iako delikt administracyjny, o kt6rym mowa y ?.t gg ust. 1 pkt 1 uoop,polegaj4cy na usunipciu dtzewa i"i *y^uganego zezwotenra. stanowi4cy podstawq do

ffi,!"Jffiii" 
administracvjnej karv pl"ttip1,r.i * ur.yror.os"i a*"tr"ii,.i oplaty za

yil1?ff"i::lail,1tasa w przvpadkunieusunisc ia drzeww terminie okrestonym w pkt
TobowiEzanie strony w punk
Srodowiska i Rolnictwa w 

powiadomienia Wydzialu Ochrony
o dol<onaniu no*V.fr nasadzei polecznych UrzEdu Miasta Lodzi
walunek okreslony w punkcie 2 sentencji decyzji. 

e stwierdzenia' 2e strona wypelnila
Uzyskanie zezwolenia na usunipcie drzew nie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialnosci

azow I ograniczert wynikaj4cych z przeprs6w og6lnych,i ochrony zwrerz4t, * ,rir"gotnosci ,ik*, niszczenia
bj ptvch ochronq prawne orut iu^unit;;;;lr"aktowania

I

2

a
J

4.

5,

Urzqd Miasta t_odzi

w twa



6. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium

Odwolawczego w tr oizirwnieiione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony

Srodowiska i"Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta *'odzi,

dzialaj4cego z upowaZnienia Prerydenta Miasta \'odzi,w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania.

Zalaczniki:.
1 . Mapa z przyblihonqlokalizacj 4 drzew do usunigcia.

ieleni Miejskiej w i-odzi
94- 303 N-6d2,uL. Konstantynowska 8/10

2. ala

Do wiadomoSci:
1. Zarzqd Dr6g i TransPottu

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

Zwolniono z oplatv skarbowei.
podstawa: ustawa , dniuTlirtop ada2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 22006 r. Nr 225, poz' 1635)'

Urzqd Miasta Lodzi
Departament SPraw SPolecznYch

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskiego 100,92-326 l-od2

u


