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DECYZJA ZZI616IT7

Dztalajqc na po<lstawie ar1. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postppowania

administracyjneE5o (D2.U.2017 poz.935) w zwiqzkuzart.S3 ust. 1, art. S3aust' 1, art.83c

trst. 1,3i ,art.83dust. 112,art.86ust. lpkt4i5ustawyzdnial6kwietnia2}}4r'
o ochronie przy.ody (Dz. tJ. z 2016 r. poz. 2249) po rozp'atrzeniu wniosku Zaruqdu Zielenr

Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10

l. Zezvvoli(. Zatzydowi Zielenri Miejskiej z siedzibqprzy ulrcy Konstantynowskiej 8/10 na

usuniqcie 1 sztuki drzewa rnymienionego w tabeli rc 1, znajduj4cego sip na terenie pasa

drogowego ul. Stare Zlatno vis a vis nr 119 w Lodzi (dzialka ewidencyjna

m 24 w obrqbie P-l0), bez pobrania oplaty ztego tytulu'

kaz drzewa do usunigcla

L.p. Gatunek
Obwdd pnia na

wysoko5ci 130cm
Uwagi

I
Kasztanowiec

zwyczajny
22r

Drzewo posiada w 50o/o obumari4
koronq, roSnie w odlegloSci 0,5 od

ogrodzenia, drzewo w obecnym stanie

stanowi zagr o ileme b ezpie c zenstw a

ruchu. drogowego orazludzi i mienia.

Usytuowanie drzewa objqtego zezwolenrem okreslone zostalo w zalqczniku nr 1 do

deiy zji, stano wi 4c ym ry s unek z nani e s i o n qlokalizaci q ch zew a do u suni E c i a'

Z, IJzaleitni(. .wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa wymienionego w purkcie 1 od

zast4pienia go nowq sadzonk4 drzewaw iloSci 1 sztuki jak poni2ej w tabeli.

o

Gatunek
Pararnetry nasadzefi (obwrid Pnia

w em, na wYsoko5ci 100 em)

Drzewo liSciaste powyZei 8 cm

Nowe nasadzenie nalely wykona6 na dzialce ewiclencyjnej o numerze 24 w obrpbie
p-10 lub na terr:nach bEd4cych w zasobach Miasta pozosta-i4cych w administrowaniu Zarzqdu

Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j nowej sadzonki. Planowane

miei sce nasadz,enia nie moZe kolidowa6 z istniej 4cq i planowan4 infrastruktur4 tecirniczn4.

Urzqd Miasta t odzi
Departament SPraw SPolecznYch

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al, Pilsudskieg o 100, 92-326 l-od2

nta



3. Ustalid nastgpujQoe, koticowe i nieprzekraczalneterminy rcalizacji zezwolenia:
punkcie 1 - do 30 czerwca.Z0lSr.;

czego (posadzenia nowego drzewa), o kt6ryrl
dziernika 2018r.,
stqpid jedynie na wniosek strony w decyzji -

wystqpienia z wnioskiem o zmiang przed
uplywem terminul wymienionogo w punkcie 3a.

eleni Miejskiej z _ siedz'ibq przy ulicy
Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

pdu Miasta tr-odzi o wykonaniu nasadzenia
w terminie 14 dni od dafy ljego wykonania.

Iokalizacj qpo sadzone go zarni enne go dr zew a

Uzasadnienie

twa w Departamencie Spraw Spolecznych
z siedzibq przy uhcy Konstantynowskiej
sztuki drzewamreszczEc(:go sip na terenie

is nr 1 19 w tr-odzi (dzialka ewidencyjn a nt 24

pLLtrL proJeKranta, 
. q::Yqq4cego odpowiednie uprawnienia budo.wlane projekt

zagospodarowania ditia+ki lub terenu w_pr,zypadku realiiacii inwestycji, dla kt6rej jest on
wymagany zgodnie 7 ustawa z. d2ia 7 lipca I994r. - Prawo budowlane - okreSlajqce
usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomr Sci i obiekt6w budowlanvth
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istniej4cych lub projektowanych na tej nieruc

stanowiqcych krcmpensacjE przyrodniczq za

przesadzenia drzewa lub ktzewu, wykon
zagospodarowania nieruchomofci. Decyzjq

postanowienie rv sprawie uzgodnienia wam

oddzialywania na obszar Natura. 2000, zezwol

czynnoSci podlegaj4ce zakazom okreSlonym w
pkt 1,3,7,8,12,13',15 iezeli zostalo wydane.

Po zapoznaniu siE ze zNotZonqdokument

brakow formaln'ych w przedlolonym wniosku,
wyznaczono oglqdziny w terenie celem przep

talono stan faktYczny, o

;"-'f"#.fiii#?;,Hl Z

do usuniqcia to kasztanowiec zwyczajny o ob

obumarl4 w 5096 koronq, ponadto roSnie w od

stanowi zagr ohe'nie dla b ezpiec:zeristwa ruchu
obiektach budowlanych. Wnioskowane do

kulturowych, jedynie niewielk4 wartoS6 przyrodniczq t I<rajobrazowfu. Na t4 okoliczno56

sporzqdzono protok6l oglqdzin.

Rozpoznaj4o sprawQ i oceniaj4c zasadnoS6 przedlohonego wniosku,]udzielono zezwolenia

na usuniqcie l[ sztuki drzewa gatunku kasztanowiec zv,ryczajny,, Wszczeg6lnionego
w punkcie 1 sentencji decYzir.

Zasadqjest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi opNaty za usuniqcib drzew lub krzew6w,

ktore nalictu, poii"ra organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzew lub

krzew6w. Jakkolwiektres6 art. 86 ust. 1 uoop zaI<N.adawyjatki i taknie nalicza sig oplat za

usuniEcie :

,,1) drzew lub l7zew6w, na kt6rych nuniqcie nie jest w)lmagane zenuolenie,'

3)'drzew lub kr:zew6w, jezeli usuniqcie jest nviqzane z odnowq i pielqgnaciq drzew robnqcych

na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk6w; 4) drzew lub krzew64, kt6re

zagrazajq bezltieczeristwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiehqch budowlanych lub

fuikciorowaniuL urzqdzen, o lct6rych mowa w art. 49 S I Kodelau cywilnego;S) d/Vew lub
"krzew6w, 

kt6r'e zagraiajq bezpieczeristwu ruchu dr'ogowego lub kolejowegg albg

bezpieczeitstwu 2eglugi;6) drzew lub lcrzewdw w zwiqzku z przebudowq dr6g publiczrTy-ch lub

tinii koteiowycl,r;7) drzew, kt6rych obw6d pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie przbkracza:

a) 120 cm v,, przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nuyczajnego, klonu iesionolistnego,
klonu srebrzystego, iobinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm - w prVypadku

pozostalych gaiunk6w drzew w celu przywr1ceni,a grunt1w nieu2ytkowr-"/:f do
'uiytkowania 

innego ni| rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okr'gSlonym

w miejscowym planie zagospodarowania przzstrzennego lub decyzii o warunknch zqbudowy

i zagispodarowania terenu; 8) lvzewdw, rosnqcych w slrupiskach, pokryvaiqcych grunt o

pouiurtchri do 50 *t, w celu przynvr1cenia grunt6w nieu2ytkowanych do u2ytkowaniQ innego-nii 
rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenlt, okreilonym w mieiscowym planie

zagospodarowttnia przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda(owania

tnirri;01 drzew lub krzew6w w zwiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub lvzbwdw na

terenach zieleni; l0) drzew lub krzew6w, ktdre obumarly lub nie rokujq szansy na plze/ycie,

z przyczyn niezaleinych od posiadacza nieruchomoici;11) topoli o obwodzie p-nia mig-rzonym

ni wysokoici ,!30 cm wynoszqcym powyaej 100 cm, nienalehqcych do gatunkow rodzimych,

je1eti zostanq zastryione w najbli|szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gQtunkow,

I2) drzew lub krzew|w, je2eli usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt iigrzybdw
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dlisk przyrodniczych;13) drzew lub krzev,6w
6w, je2eli usuniqcie jest zwiq:zane z regulacjq
nywaniem i utrzymaniem urzqdzefi wodnych

az ochronie przeciwpowodziowej w zalo,esie
urzqdzeri;ll) drzew lub lcrzewfw usuwanych
iczeri, slu2qcych obronnoici panstwa.
eli wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa

ia tego drzewa lub krzewu albo wykonania
nqsadzen zastqpczyo,h, 

-a 
plze:adzone albo posadzone drzewo lub krzev, nie zachowaly

z\nuotkoici po 3 lal,ach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym ze:zwoleniu na ich
przesddzenie lub w ie nasadzeri zastqpczych, lub przed uplywem tego o,bresu, z przyczyn
zaleiiych od posizaleznych od posiaddcza nieruchomoSci, organ wlaiciwy do wydania zezwolemia na usuniqcie
drzewa lub lTzewu naHada ponownie w drodze deiyzji obowiqzek wykonania nasadzeri
zastqpczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3.
w pr2ypadku niewl,konania nasadzen zastqpczych, o ktfirych mowa w ust. 2, zgodnie

ewu, stosuje siq przepisy o postqpiwanitr

ienia z wyj4tkiem zwiqzanym z zaistnieniem,
qcia stanowi zagr ohenie b ezpr,eczef stwa ruchu
wyZszego ze'.zwolenia na usuniqcie drzewa

odnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16
t. 86 ust. l. Nie nalicza siq op,lat za usunipcie;

ieczeristwu ludzi lub mieniq w istniejqcych
qdzeri, o kt6rych m,owa w art. 49 S I Kodeksu

a2ajq bezpieczenstwu ruchur drogowego lub

wagg orzeczono jak w sentencji.
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suwane drzewo posiada wartoSi przyrodniczq
g odnawiania zasob6w sktadnik6w przyrody,
o ochronie przyrody, cyt.: ,,art. 83 c ust. 3.
krzewu moze byt uzaleznione od okreilenia
enia tego drzewa lub krzewu. Art. 83d ust. 2.

na usuniqcie drzewa lub lcrzer,t,u od wykonania
datkowo: l) miejsce nasadzeri; 2) liczbq drzeyv
lny obwdd pnia drzewa na wysellsici 100 cm
ub odmianq drzew lub krzeyv6w,. 5) termin
macji o wykonaniu nasadzefi", zezwolenie na
lnienia warunk6w, okreslonyc,h w punkcie 2
dpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celn

. W interesie Strony le|y, by zakupiony
jakoSci oraz zostaN objqty pracami

egetacji.

adzonych przez organ w obrEbie drzewa
becnoSci gatunk6w chronionych (art. g3c ust.
przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydania

u przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
w chronionych,".

Bior4c powy2sze poA'r,



l
Pouczenie:

W odniesieniu do drzewa wymienionego w pun
zast4pienie go nowym drzewem w punkcie 2
zacllowa Zyu,otno6ci po 3 lal.ach od dnia up
sentencji lub przed uplywem tego terminL\ z pt
nalo?ony zostanie ponownie w drodze decyzji
W przypadku niewykonania nasadzenia zast
zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekuc
uoop.
UsuniEcie drz,ewa poza terminem okreSlonym w
jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w
drzewa bez wymaganego zezwolenia, stanowi4c
p i en i pZnej w,wysoko6ci dwukrotnej oplaty za us

3. Niniejsza dec",yzja wygasa w przypadku nieusunipcia drzewa w terminie w pkt 3 ppkt a

decyzji do powiadom
Spraw Spolecznych

2

jej sentencji.
4. Zobowiqzanier strony w punkcie 4 sentencji

Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie
o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu

ia Wydzialu Ochrony
rzEdu Miasta L,odzi

umo2liwienie stwierdzen a, ze strona wypelnila
warunek okre6lony w punkcie 2 sentencji decyzji.

5. Uzyskanie ze;zwolenia na usunipcie drzewa nie zwalnia z obowiqzku i odp{wiedzialno5ci karnej za
nieprzestrzeganie zakazow i ograniczefr wynikajqcych z przepis6w lg6lnych, dotyczqcych
ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w sz
zw ierz4t obj Etych ochron4 praw nq or az humani

6. Od niniejszroj decyzji przysluguje stron
Odwolawczergo \ry N,odzi, wniesione za
Srodowiska i Rolnictwa w Departamenc
dzialaj4cego z upowaZnienia Prerydenta
otrzymania.

Zalaczniki:
1 . Mapa z przyblii:onqlokalizacj4 drzewa do usunigcia.

-Srvmu.i-e:
Q.I ZarzqdZieleni Miejskiej w N,odzi

94- 303 N,6d2, vl. Konstantynowska 8/10
2. ala

Do wiadomoSci:
1. Zarzqd Dr6g i 'Iransportu

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

Zwolniono z oplat.y skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 76 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 22006 r. Nr 225, poz. 1635).
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