
PREZYDENT MIASTALODZI

'Znak: DSS-OSR-I.6 1 3 1 .344.2017 .EG tr-6d2, dnia 05.06.2017 r.

DECYZJA ZZI627 I17

Dzialq4c na podstawie art. 104 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
adnrinistracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 935) w zwiqzku z art. 83 ust. 1, afi. 83a ust. 1, art. 83c
ust. 1, 3 i 4, art. 83d ust. 1 i 2, art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 20116 r. poz. 2249) po rozpatrzeniu wniosku Zarzqdu Zieleni
Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10

orzeka:

1. Zezwoli( Zarz4dowi Zieleni Miejskiej z siedzrbqprzy uhcy Konstantynowskiej 8/10 na
usuniEcie 1 sztuki drzewa wymienionego w tabeli nr l, znajduj4cego siE na terenie pasa
drogowego ul. Raszyriskiej przy nr 22 w N,odzi (dzialka ewidencyjnanr 7317 w obrEbie
W-9), bez pobrania oplaty ztego tytulu.

Tabela nr l Wykaz drzewa do usuniecirzewa u() usun

L.p Gatunek Obw6d pnia na
wysokoSci 130cm

Uwagi

I Klon jawor 266

Drzewo posiada glpbokie pEkniqcie
w pniu wraz z ubytkiem wzdluLnym
i Sladami pr6chnienia, na wysokoSci
ok. 4 m glqboki ubytek w miejscu po
odciqtym konarze, u podstawy pnia

widoczne dwa ubytki ze Sladami
pr6chnienia. Drzewo w obecnym

stanie stanowi zagrohenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Usytuowanie drzewa objEtego zezwoleniem okreslone zostalo w zaLqczniku nr 1 do
decy zj r, stanowi4c ym rysunek z nanie si on qlokalizacj q drzew a do usunipc ia.

2. UzaleLni( wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 od
zast4pienia go nowe sadzonk4drzewa w ilosci I sztuki jak ponizej w tabeli.

Tabefa nr 2. Wykaz nasadzenia zastppczego

L.p. Gatunck Parametry nasadzef (obw6d pnia
w cm! na wysoko5ci 100 cm)

Drzewo li6ciaste powyze.j 8 cm

Nowe nasadzenie nale?y wykonai na dzialce ewidencyjnej o numerze 7317 w obrpbie
W-9 lub na terenach bqd4cych w zasobach Miasta pozostajqcych w administrowaniu Zarzqdu
Zielem Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j nowej sadzonki. Planowane
mie.jsce nasadzenia nie moze kolidowai z istniej4c4i planowan4infrastruktur4techniczn4.
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3. Ustalid nastgpuj4ce, koricowe i nieprzekraczalne terminy realizacji zezwolema:
a) termin usuniEcia drzewawymienionego w punkcie I - do 30 czerwca 2018r.;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastgpczego (posadzenia nowego drzewa), o kt6rym

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 pafdziernika 2018r.,
Zmrana terminu usunigcia drzewa mohe nastqpi6 jedynie na wniosek strony w decyzji -
zezwoleniu zmieniajqcym, pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem o zmianE przed,
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zobowi4za6 wnioskodawcE Zarzqd Zieleni Miejskiej z siedzibq przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi o wykonaniu nasadzenia
zastppczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania.
Do powiadomienia naleLy doLqczyc mapQ z lokalizacj4 posadzonego zamiennego drzewa
oraz jego nazwe gatunkow4.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej z siedzibqprzy ulicy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwoleniana usuniqcie 1 sztuki drzewamieszczqcego siq na terenie
pasa drogowego przy ul. Raszyriskiej 22 w tr odzi (dzialka ewidencyjna nr 7317
w obrpbie W-9). W uzasadnieniu wniosku podano, i2 ww. drzewo posiada ubytki wzdltLne
pnia. D o wnio sku Strona dolqczyla rysunek z lokalizacj q drzew a do usuni pcia.

Podstawq materialnoprawn4 rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawatte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W arl. 83 ust. 1 uoop. zawartajest zasada,
2e usuniEcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moze nast4pi6 po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaScicielaurzqdzeri, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 20I4r. poz. I2I, z p6Ln. zm. ) - jeaeli drzewo, bqd?krzew
zagtalajqtymurzqdzeniom. W mySl ar1. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, brrmistrz albo prezydent
miasta w formie decyli administracyjnej, a w przypadku gdy zezwoleme dotycz,y drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zab5tkow - wojew6dzki konserwator
zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarito obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usuniqcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawiera(,: imiE, nazwisko, adres,
lub siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzen, o kt6rych lrrow?
w afi. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomoSci 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 - obwod kaZdego z tych
pni, b) nie posiada v'ryrafinie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej
korony drzewa. WielkoSi powierzchni, zktorej zostanie usuniqty krzew, miejsce, przyazyne,
termin zamierzonego usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniEcie wynika
z celu zwiqzanego zprowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany
przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
zagospodarowania dzialki lub terenu w przypadku rcalizacji inwestycji, dla kt6rej jest on
wymagany zgodnie z ustaw4 z dnia 7 lipca I994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce
usytuowanre drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiektow budowlanych
istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzef, zastppczych,
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stanowi4cych kompensacjq przyrodniczq za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt

przesadienia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy b+dz projektu

,agospodarowania nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo

postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacji przedsiqwzipcia w zakresie

tddriuly*unia na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunkow chronionych na

czynnoSci podlegajqce zakazom okreslonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 r I0 oraz w aft. 52 ust. 1

pkt 1,3,7,8,12,13,15 ieleli zostalo wydane'

po zapoznaniu siE ze zl.oaonqdokumentacjqw oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono

brak6w formalnych w przedLoaonym wniosku, wobec czego w mySi art. 50 $ 1 ustawy Kpa

1q1zfiaczolo ogiqdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzqdowych. W trakcie

trwaj4cych na gruncie oglqdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanego dtzewa -

jego-wartoSd przyrodniczauw tym rozmiar drzewa, funkcjg jak4pelni w ekosystemie, wartoS6

i.Jtrro*4 *uloty krajobrazowe i lokalizacjq. W terenie stwierdzono 2e dtzewo wnioskowane

do usuniqcia to klon jawor o obwodzie pnia266 cm. Przedmiotowe drzewo posiada glqbokie

pEkniqcie w pniu z ubytkiem wzdNuanym i Sladami pr6chnienia. Na wysokoSci ok. 4 m,

* -ie;r"., po odciEtym konarze znajduje siq glEboki ubytek z widocznym murszeniem.

ponadto ., podrtu*y pnia obecne s4 dwa ubytki ze Sladami pr6chnienia. Korona drzewa jest

wysoko podniesiona. W obecnym stanie drzewo stanowi zagrohenie dla bezpieczenstwaruchu

diogowego. Wnioskowane do usuniEcia drzewo nie posiada wartoSci kulturowych, jedynie

nlewiett<q warlo56 przyrodniczq i krajobrazowqL. Na t4 okolicznoSl sporzqdzono protok6l

oglEdzin.

Rozpoznaj4c sprawQ i oceniajqc zasadnoSd przedlolortego wniosku, udzielono zezwolenia

,ru.rrrrniq.ie 1 sztuki dtzewa gatunku klon jawor,Wszczeg6lnionego w punkcie 1 sentencji

decyzjr.

Zasadqjest ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniEcie drzew lub krzew6w,

kt6re nalicLu , poit"ra organ wlaSciwy do wydani a zezwolenia na usuniqcie drzew lub

krzew6w. Jakkolwiek treS6 art. 86 ust. 1 uoop zal<lada wyjatki i tak nie nalicza siE oplat za

usuniEcie :

,,1) drru, lub krzewdw, na kt1rych usuniqcie nie jest wymagane zezwolenie,'

3)' drzew lub krzew6w, jezeli usuniqcie jest zwiqzane z odnowq i pielqgnaciq drzew rosnqcych

na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytkfw; 4) drzew lub krzew6w, kt6re

za.grazajq bezpieczenstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub

fuikcionowaniu urzqdzeri, o kt1rych mowa w art. 49 I I Kodeksu cywilnego;S) drzew lub
"krzew6w, 

kt6re zagra2ajq bezpieczenstwu ruchu drogowego lub kolejowego albo

bezpieczenstwu zeglugi,.6) drzew lub krzew6w w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych lub

linii koleiowych,.Tj drzew, kt6rych obw6d pnia mierzony na wysokoici I30 cm nie przelcracza:

tt) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,

klonu srebrzystego, iobinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm w przypadku

pozostalych gatunkdw drzew w celu przywr6cenia gruntdw nieuzytkowanych do
-uZytkowania 

innego niL rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenlt, ol7eSlonym

',"miejscowym 
ptaiie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania ^terenu; 8) krzew6w, rosnqcych w

powierzchni do 50 ffi2, w celu przywr1cenia gruntdw nie

tti2 roLniczc. zgodnego z przeznaczeniem lerenu,

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

teienir,g) drzew lui krzewdw w zwiqzku z zabiegami pielqgnacyinymi drzew lub lcrzewdw na

terenach zieleni;10) drzew lub krzew6w, kt6re obumarly lub nie rokuiqszansy naprzezycie,

z przyczyn niezale2nych od posiadacza nieruchomolci;11) topoli o obwodzie pnia mierzonym

no *ytitoici 130 cm wynoszqcym powyzej 100 cm, nienalezqcych do gatunkow rodzimych'

ieieli zostanq zastqpione w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk|w;
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12) drze ochrony roilin, nuierzqt i grzyb|wobjqtych odniczych;l3) drzew lub krzewhw
z grobli jeieli usuniqcie jest z,uiqzane z regulacjq

ciek6w naturalnych, waniem i utrzym:aniem uizqdz"n.oanyri
niu zasob6w wodny raz ochronie przeciwpowodziowej w zokresie
nania i utrzymania urzqdzeri;r|) drzew lub krzew6w ttstry,anych

wiczeri, sluzqcych obronno1ci panstuta.
ezeli wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa
nia tego drzewa lub krzewu albo wvkonania

posadzone drzewo lub krzew nie zachowaly
2ywotnoici po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich
przesadzenie lub sftpczych, przyczyn
zaleinych od pos organ wla usuniqcie
drzewa lub lcrze w drodze nas,odzen
1!1tqpczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. B3d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3.
W przypadku niewykonania nasadzeri zastqpczych, o ktfirych mowa y," ust. 2, zgoclniez zezwoleniem na usuniqcie drzewa lub lcr: ewu, stosuje siq przepisy o postqpovtanitr
e gzekucyj nym w administraci i ".

W przedmiotowej sprawie drzewo wskazane do usunipcia stanowi zagro1enie
owyZszego zezwolenia na usuniqcie drzewa
godnie z afi. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 76
t. 86 ust. l. Nie nalicza siq oplat za usuniqcie;

ieczeristwu ruchu drogowego lub kolejou,ego

pod dniczq
4c n vrodv.
art. ust. 3.

Wydanie zenvolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu moze byt uzaleznione od okreilenia
h lub przesadzenia tego drzewa lub lvzewu. Art. g3rJ ust. 2.
ia zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzey,u orl wykonania

nasadzeri zastqpczych, zezwolenie to olrreila dodatkowo.: l; *irirrn nasadzey't; 2) liczbq drzev,
lny obw6d pnia drzewa na wysokoici I00 cm
b odmianq drzew tub krziwriw; J) termin
acji o wykonaniu nasadzeri,', zezwolenie na

warunk6w, okreslonych w punkcie 2
ie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu

. W interesie Strony le?y, by zakupiony
jakoSci oraz zostaL objEty pracami

egetacji.

w dniu oglqdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obr.qbie drzewa
wnioskowanego do usunigcia nie stwiercLono , becnosci gatunk6w chronionych (art. g3c ust.
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrodyl cyt.: "organ wlaiciwy do wyriania
zezwolenia na usuniqcie drzewa tub lcrzewi pirnd- jrgo wydaniem dokonuje oglqclzin
w zalcresie wystqpowania vt ich obrqbie gatunk\w chronibiych".
Bior4c powyZsze pod uwagg orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:
l' W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr 1 sentencji, wobec l<t6rego przewidziano

zast4pienie go nowym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenia, a posadz"one drzewo niezachowa zywotnosci po 3 latach od dniu uplywu terminu *J;;;;;;,",,*" 3 ppkt. b
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sentencji f Lrb przed uplywem tego terminu, z przyczyn zaleinych od posiadacza nieruchomo5ci,

nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzenia zastgpczego.

W przypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego zgodnie z zezwoleniem, bgd4 mialy
zastosowanie przepisy o postppowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3

uoop.
Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt a sentencji potraktowane zostanie
jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegajqcy na usunigciu
drzewa bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawg do wymierzenia administracyjnej kary
pieniE2nej w wysoko5ci dwukrotnej oplaty za usunipcie drzewa.
Niniejsza decyzjawygasa w przypadku nieusunipcia drzewaw terminie okreSlonym w pkt 3 ppkt a

jej sentencji.
Zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi
o dokonaniu nowego nasadzenia lna na celu umoZliwienie stwierdzenia, 2e strona wypetrnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzewa nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci karnej za

nieprzestrzeganie zakazow i ograniczeh wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotycz4cych

oclrrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6Tnoici zakazu niszczenia gniazd i schronieri
zwierzqt objgtych ochron4prawnqoraz humanitarnego traktowaniazwierzqt dzikich.
Od niniejszej decyzji prrysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego
Odwolawczego w N'odzi, wniesione za po6rednictwem Dyrektora Wydzialu
Srotlowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu M tr odzi,
dzialaj1cego z upowaZnienia Prerydenta Miasta \'odzi, w terminie 14 dni daty jej
otrzymania.

Zalaczniki:.
1. Mapa z przyblilonqlokalizacj4 drzewa do usunigcia.

Otrzymuie:
(T) Zarzqd Zieleni Miejskiej w t-odziu g|-:ir: r-ooz. ul. Konstantynowska 8/10
2. ala

Do wiadomo5ci:
L Zarzqd Dr6g iTransportu

90-441 \,6d2. ul. Piotrkowska 1 73

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej .22006 r. Nr 225, poz. 1635).

3.

4.

J.

6. Kolegium
Ochrony

t

LU
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