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83aust. l,art.83cust. 1,3i4,art.83dust. li2,art.g6ust. lpkt4i5ustawyzdma
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz.U. z 2018 poz. 142 ze
zmianamr) po rczpatrzeniu wniosku Znzq&t Zieleni Miejskiej z siedzibqw Lod)iprzy ulicy
Konstantynowskiej 8/ 1 0

DECYZJ A ZZI
Dzialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
administracyjnego (tekst jednolity w nz.U. 22017

orzeka.

I. Zerwoli( Zarzqd,owi Zieleni Miejskiej z siedzibq w N,odzi przy ulicy Konstantynowskiej
8/10 na usunigcie 5 sztuk dyzew, wymienionych w faUeli nr l,'znajduj4cych sig na
terenie pasa drogowego ul. Snie2nej w tr-odzi (dziaNka ewidencyjnu * +tZ-w obrgbie
W- 7), bez pobr ania oplaty z tego t1,tulu.

Tabela nr In kaz drzewa do usun

1 I
Topola mieszaniec
euroamerykariski

177+167
(we wniosku
obw6d jako
169+113)

Drzewo posiada posusz
w koronie, lekko

wypigtrzony system
korzeniowy, zabhlnione

pgknigcie pnia, jeden
z konar6w pochylony
w strong s4siedniej

nieruchomoSci. W chwili
obecnej drzewo stwarza

zagr o Zenie b ezpie czehslw a
Iudzr oraz ruchu drogowego.

2 3
Topola mieszaniec
euroamerykafski

130
(we wniosku

obw6djako 127)

Drzewo posiada slabo
wyksztalcon4 korong
z posuszem, duZych

rozmtar 6w pr6chniej 4cy
ubytek po odcigtym konarze.

W chwili obecnej drzewo
stwatza zagtoLente

b ezpie czenstw a ludzi or az
ruchu drogowego.
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3 4
Topola mieszaniec
euroamerykafski

96+122

Drzewo zamrera i nie rokuje
szans na dalszy prawidlowy

rozw6j, posiada
j ednostronnie wyksztalcon4
korong. W chwili obecnej
drzewo stw arza zagt ohente
b ezpre czenstwa ludzi oraz

ruchu drogowego.

4 5
Topola mieszaniec
euroamerykariski

I 10+100+176
(we wniosku
obw6d jako

248+l12+99)

Drzewo zamrera i nie rokuje
szans na dalszy prawidlowy
rczw 6j, posiada zabhZnrone
pgknigcie na pniu. W chwili

obecnej drzewo stwatza
zagr oleme bezpi e czef stwa

ludzi oruz ruchu drogowego.

5 6
Topola mieszaniec
euroamerykafski

2t1

Drzewo posiada posusz
w koronie, Srednich

rozmiar6w pr6chniej 4cy
ubytek orazlrczne male

pr6chniej4ce ubytki
u podstawy pnia. W chwili

obecnej drzewo stwarza
zagr ohenie b e zpie czef stwa

Iudzi oraz ruchu drogowego.

Usytuowanie drzew objgtych zezwoleniem okreSlone zostalo w zalEczniku nr 1 do
decy zji, stanowi4cym rysunek z nanie sion q lokalizacj 4 drzew do usunig cia.

2. UzaleLni( wydanie zezwolenia na usunigcie drzew wymienionych w punkcie 1 od
zast4prema ich nowymi sadzonkami drzew w iloSci 5 sztuk, jak podano w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Wvkaz nasadzefi

Nowe nasadzenia nale|y wykonai na dzialce ewidencyjnej o numerze 413

w obrgbie W-7 lub na innych terenach bgd4cych w zasobach Miasta, pozostaj4cych
w administrowaniu Zarz4du Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j
nowych sadzonek. Planowane miejsce nasadzer[ nie moZe kolidowad z istniej4c4
i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3. Ustalid kofcowe i nieprzekraczalne terminy rcalizacji zezwolenia'.
a) termin usunigcia drzew wymienionych w punkcie 1 - do 28 lutego 2019 r.;
b) termin wprowadzenia nasadzeh zastgpczych (posadzenie nowych drzew), o kt6rych

mowa w punkcie 2 - d,o 31 maja 2019r.,
Zmrana terminu usunigcia drzew mohe nast4pi6 jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezwoleniu zmreniajqcym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmiang ptzed
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.
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2

a nr 2. nas

L.p. IIoSd (szt.)

Parametry nasadzef
(obw6d pnia

w cm, na w_vsoko5ci
100 cm)

I Drzewa liSciaste lub drzewa islaste 5
drzewo liSciaste 8-12cm

drzewo islaste 6-8 cm



4' eni Miejskiej z siedzibq w tr odzi przy ulicy Konstantynowskiej
wydzialu ochrony Srodowiska i-Rolnictwa w Departamencie
du Miasta tr odzi o wykonaniu nasadz ych

mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty ich wykonania. e\y
dol4czyc mapg zlokalizaci4 posadzonych zamiennie drzew oraz

Uzasadnienie:

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Ro
UML wplyn4l wniosek Zarzadu Zielenj
Konstantynowskiej 8/l 0.
znajduj1cych sig na tereni
m 4l3 w obrgbie W-7).
pr6chniej4ce ubyki u podstawy pnia, pgknigci

Podstawg materialnoprawn4 rczpatz
zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie
ze usunigcie drzew lub krzewdw z te

mowa w art.49 S 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
z. U. z 2017r. poz. 459 ze zmianami) _ je2eli
m. W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwoleme na

uchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt,
decyzjr administracyjnej, a w przypadku gdy

nu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabyidw

obl wniosku o wydanie
t6re mig, nazwtsko, adres,
o prawnym wladania

nazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d
a w przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo
pni, b)
korony
termin
z celu zwiqzanego z prowadzeniem dzialalnoSc
przez projektanta posiadaj4cego o
zagospodarowania dzialki lub terenu w

oddziatywania na obsz i:::.i'trt fl'
czymo5ci podlegaj4ce . 51 ust. 1 pkt 1
1 pkt 1 ,3,7,8,12,13,I5 i
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Po zapoznaniu sig ze zlolonq dokumentacj4, w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedloaonym wniosku, wobec czego w mySl arl. 50 $ 1 ustawy Kpa
uryznaczono ogigdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzqdolvych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanych drzew -
ich wartoS6 przyrodnicz4, w Iym rozmiar drzew, funkcjg jak4 pelni4 w ekosystemie, wartoSi
kulturow4, walory kr ajobrazowe i lokalizacj g.

W terenie stwierdzono, 2e wnioskowane do usunigcia drzewa to topole mieszaflce

euroamerykafskie. Drzewo o nr inw. 1 i obwodzie pni 111+167cm posiada posusz w koronie,
lekko wypigtrzony system korzeniowy oraz zablilnione pEknigcie pnia. Ponadto jeden

z konar6w pochylony jest w strong s4siedniej nieruchomoSci. Drzewo o ff inw. 3

i obwodzie pnia 130cm posiada slabo wyksztaNconq koronE z posuszem oruz duZych
rozmiar6w pr6chniej4cy ubytek po odcigtym konarze. Drzewo o nr inw. 4 i obwodzie pni
96+122 zamiera i nie rokuje szans na dalszy prawidlowy rozwoj. Ponadto posiada
jednostronnie wyksztalcon4 korong. Drzewo o nr inw. 5 i obwodzie pm 110+100+176
zamiera i nie rokuje szans na dalszy prawidlowy rozw6j. Ponadto posiada zabh2mone
pEknigcie na pniu. Drzewo o nr inw. 6 i obwodzie pnia 2llcm posiada posusz w koronie,

Srednich rozmiar6w pr6chniej4cy ubytek oraz liczne male pr6chniej4ce ubytki u podstawy
pnia. W chwili obecnej drzewa stwarzaj4 zagrohenie bezpieczeristwa ludzi i ruchu

drogowego. Na t4 okolicznoSl sporz4dzono prolok6L oglgdzin. Z twagi na obowi4zek

uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiskazezwolenia na usunigcie drzew

z pasa drogowego drogi publicznej z wyNqczeniem obcych gatunk6w topoli, postgpowanie

w sprawie drzew o nr inw. 2,7,8,9 i 10 bgdzie przedmiotem odrgbnego postepowania.

Rozpoznaj4c sprawg i oceniaj4c zasadnoS6 przedlolonego wniosku, udzielono zezwolenta
na usunigcie 5 sztuk drzew o nr inw. 1,3, 4,5 i 6, wyszczeg6lnionych w punkcie 1 sentencji

decyzji.

Zasadqjest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobrera otgan wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek treS6 art. 86 ust. 1 uoop zalcLada wyjatki i tak nie nahcza sig oplat za

usunigcie :

,drzew lub hrzew6w, nq kt6rych usunigcie nie jest wymagane zenuolenie;

2) drzew lub krzew6w, na h6rych usunigcie osoba fizyczna uzyskala zezwolenie na cele

nienuiqzane z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej; 3) drzew lub lcrzew6w, je2eli
usunigcie jest nuiqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcych na terenie nieruchomolci
wpisanej do rejestru zabytkfw; 4) drzew lub lcrzewfw, kt6re zagra2ajq bezpieczenstvvat ludzi
lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeit, o ktfrych
mowa w art. 49 $ I Kodelcsu cywilnego;S) drzew lub krzewdw, kt6re zagra2ajq

bezpieczeitstwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu ieglugi,'
6) drzew lub lrrzewdw w nviqzku z przebudowq dr6g publicznych lub linii kolejowych;
7) drzew, h1rych obw6d pnia mierzony na wysokolci 130 cm nie przekracza:
a) 75 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nvyczajnego, klonu jesionolistnego,

klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 50 cm w przypadh't
pozostalych gatunkow drzew w celu przywr6cenia grunt6w nieu|ytkowanych do

uzytkowania rolniczego lub do innego uiytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenut,

okreilonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu; 8) lrrzewdw, kt6rych wiek nie przekracza 25 lat, w celu
przywr6cenia grunt|w nieuZytkowanych do uiytkowania rolniczego lub do innego

u2ytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu;9) drzew lub lvzew6w w rwiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub lvzew1w na

terenach zieleni;10) drzew lub krzewdw, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na prze|ycie,
z przyczyn niezaleinych od posiadacza nieruchomoici;11) topoli o obwodzie pnia mierzonym
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na wysokoici 130 cm wynoszqcym powyzej 100 cm, nienale2qcych do gatunk1w rodzimych,jezeli zostanq zastqpione w najbli|szym sezo
I2) drzew lub krzew6w, jeieli usunigcie wyni
objgtych ochronq gatunkowq lub ochrony s

unigcie jest zwiqzane z regulacjq
utr zymani em ur z q dz e ri w o dny c h
przeciwpowodziowej w zakresie

lub uz terenu lub plac6w ob
2. W przypa ch mowa w ust. enia gc
lub krzewu nione od przesa nia tego drzewa rub rcrzewu arbo wvkonania

zastgpczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio.3.
W przypadku niewykonania nasadzen zastgpczych, o h6rych *oio w ust. 2, zgodniez zezwoleniem na usunigcie drzewa lub kr:ewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu
e gzeku cyj nym w administracj i ".

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyjqtkiem zwipzanym z zaistnieniem
dw6ch przeslanek, tj. po pierwsze drzewa
bezpieczenstwa ludzi i mienia, po drugie zagr
powy2szego zezwolenia na usuniEcie dtzew
zgodnie z afi.86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dni
,,l. Nie nalicza sig oplat za usunigcie: pkt 4)
mienia w is o hfirych mowav: art. 49
bezpieczent Y,lre 

zagrazaiq

Je

wmy
drzew
przesadzenia tego drzewa lub krzewu" otaz
"W przypadku uzaleznienia wydania zeailo

eri .z olweila dodatkowo; I) miejsce nasadzen,. 2)wte 6w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa nalub 5w; 4) gatunek lub odmiang diew lub krzew6w;5) termin wykonania nasadzeri; 6) termin zlozeiia informacji o wykonaniu nasadzeri,,,
zezwolenie na ich usunigcie zostalo uzale2ni<
w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie o
sentencji, w celu zrekompensowania ubytku w
by zakupiony material nasadzeniowym byl j
pi el g gnacyj nymi gwarantuj 4cymi utr zy manie

3 
,ychprzez organ w obrgbie drzew o nr inw. 1,

I 
* chronionych (art. g3c ust. 1 ustawy z dnia

u 
"Organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na
wydaniem dokonuje oglgdzin w zalcresie

wystgpowania w ich obrgbie gatunkfw chronionych".

Bior4c powyZsze pod uwagg, orzeczonojak w sentencji.
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2.

l.

Pouczenie:

W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr I sentencji decyzji, wobec kt6rych przewidziano
zast4pienie ich nowymi drzewami w punkcie 2 sentencji zezwoleria, a posadzone drzewa nie zachowaj4
zywotnoSci po 3 latach od dnia uplylvu terminu wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencji lub przed
uplywem tego terminu, z przyczyn zaleinych od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzef zastgpcrych. W przypadku niewykonania nasadzen
zastgpczych zgodnie z zezwoleniem, bgd4 miaty zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w
administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.
Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt a sentencji decyzji potraktowane zostanie
jako delikt administracyjny, o kt6ryrm mowa w ar1. 88 ust. 1 pkt I uoop, polegajqcy na usunigciu drzew bez
wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawg do wymierzenia administracyjnej kary pienigznej
w wysokoSci dwukrotnej oplaly zausunigcie drzew.

3. Niniejsza decyzja wygasa w pr4rpadkunieusunigcia drzew w terminie okreSlonym w pkt 3 ppkt sentencji
decyzj i.

Zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecmych Llrzgdu Miasta N,odzi o dokonaniu nowych nasadzef ma

na celu umo2liwienie stwierdzenia, ze strona wypetnila warunek okre5lony w punkcie 2 sentencji decyfii.
Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew nie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialnoSci karnej za

nieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotyczqcych ochrony przyrody
i ochrony zwierz1| w szczeg6ho(cizakazuniszczeniagniazd i schronief zwierzqt objgtych ochron4 prawnq
oraz humanitarnego traktowania zwierz4t dzikich.
Od niniejszej decyzji przyslurguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w tr-odlzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi, dzialaj4cego z upowa2nienia Prezydenta
Miasta Lodzi, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zalaczniki:
I . Mapa z pr zyblihon4 lokalizacj q drzew do usunigcia.

4

5

6.

\ i:-

eleniMiejskiejwtrodzi
5d2, lul. Konstantynowska 8/1 0

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa zdnia16listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 22006 r. Nr 225, poz. 1635).
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