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DECYZJA ZZIT 6/18

Dzialaj4c na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania

adnrinistlacyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) w zwtqzku z afi. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, 2a, 4, 6
art. 83c ust. 1, 3 r 4, art. 83d ust. l i2, art. 86 ust. l pkt 5 ustawy z dnta 16 kwietnia 2004 r.

o oclrronie przyrody (Dz.IJ. z'.2016 r. pot.2134,2249,2260 22017,po2.60, 132, 1074)
po rozpatrzeniu wnioskuZarzqdtZieleni Miejskiej przy uhcy Konstantynowskiej 8/10

orzekai

7. Zezwoli( Zarz4dowi Zieleni Miejskiej z siedzib4 przy ulicy Konstantynowskiej 8/10 na

usnnigcie 1 sztuki drzewa vvymienionego w tabeli nr l, znajduj4cego sig na terenie pasa

dlogowego ul. Wesolej na wysokoSci nr 40 w tr odzi (dzialka ewidencyjna

nr 8451I w obrgbie G-26), bez pobraniaoplxy ztego tytulu.

abela nr l. Wykaz drzewa do u unrecra

L.p. Gatunek
Obu'6d pnia na

wysoko5ci
130cm

Uwagi

I Jesion pensylwafski 95

Drzewo jest lekko pochylone, posiada
drobne wypr6 chni enia or azj edno stronnie

uformowana korong, kt6ra koliduje
z napowietrznymr liniami energetycznymi.

W obecnym stanie stanowi zagrohenie
b ezpieczenstwa ruchu dro gowe go.

Usytuowanie dlzewa objgtego zezwoleniem okreSlone zostalo w zal4czniku nr 1 do

decy zjt, stanowi 4cyn rysunerk z nanie si on 4 lokahzacj q dr zew a do usuni q ci a.

2. IJzaleiLni( wydanie zezwolema na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 od

zast4pienia go now4 sadzonl,r4 drzewaw ilo5ci I sztuki jak ponizej w tabeli.

bela nr z, wykaz nasadzenla za

L.p. Gatunek
Parametry nasadzefi (obw6cl pnia

w cm. na wvsoko5ci 100 cm)

1 Drzeivo liSciaste powyZej 8 cm

Nowe nasadzenie nale?y wykonai na dzialce ewidencyjnej o numerze 84511

w obrgbie G-26 lub na terenach bgd4cych w zasobach Miasta pozostaj4cych

w administrowaniu Zarz4du Zie:leni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozwoJ

nowej sadzonki. Planowane miejsce nasadzenia nie moze kolidowa6 zistmejqc1 i planowanq
infi'astruktur'4 techniczn4.
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3. Ustalid nastgpuj4ce, kofcowe i nieprzekraczalne terminy realizacjr zezwolenia..
a) termin usunigcia drzewa wymienionego w punkcie 1 - do 31 grudnia 20lgr.;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastEpczego (posad:zenia nowego drzewa),

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 maja 2019r.,
Zmrana terminu usunigcia drzewa moLe nast4pii jedynie
zezwolenru zmieniaj4cym, pod warunkiem wyst4pienia
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

o kt6rym

na wniosek strony w decyzji -

z wnioskiem o zmrane orzed

4. Zobowi4za( wnioskodawcg Zarzyd Zielem Miejskiej z siedzibq przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Depaftamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi o wykonaniu nasadzenia
zastEpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania.
Do powiadomienia nalezy doL4czyc mapg zlokahzacj4 posadzonego zamiennego drzewa
oraz jego nazwQ gatunkow4.

Uzasadnienie

Do Wydziatru Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Derpartamencie Spraw Spolecznych
UML wplyn4l wniosek Zarzydu Zieleni Miejskiej z siedzib4 przy ultcy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwolema na usunigcie I sztuki drzewa gatuntu jesion
pensylwafski mieszcz1cego sig na terenie pasa drogowego przy ul. Wesolej na wysoko5ci
nt 40 w tr'odzi (dzialka ewidencyjna nr 84511 w obrqbie G-26). W uzasadnieniu wniosku
podano, iz ww. drzewo posiada wypr6chnienie pnia oraz jednostronnie zredukowan4 korong.
Istnieje ryzyko zNamama siq drzewa. Do wniosku Strona dolaczvla rysunek z lokalizacta
drzewa do usunigcia.

Podstawg materialnoprawn4 rozpatrzema przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawatte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jest zas-ad,a,
2e usunigcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci moze nast4pid po uzyskaniu
zezwolenta wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomo6ci za zgod4 wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urz4dzen, o kt6rych mowa w alt. 49 S 1 ustawy i dniu23 kwietnia
1964t - Kodeks cywilny ( Dz. U. z20l4r.poz.I2l,zpohn. zm.) - jeaeli dr.zewo, bqdLkrzew
zagrazaj4tym urzEdzeniom. W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu zterentt nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta w formie decyzjt administracyjnej, aw przypadku gdy zezwolenie d,otyczy dizewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabyik6w -- wojewodzki konserwatol
zabytk6w.

Zgodme z att. 83a ust. 2 i 4 uoop. cyt'. ,,2 Zezwolenie na usunigcie clrzeyta yt pasie
drogowym drogi publicznej, z wylqczeniem obcych gatunk6w topoli, wydaje ,ig po
uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony irodowiska; 4 organ wlaiciwy do y,ydaiia
zezwolenia nientlocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami ,prowy,
w tym dokumentacjg fotograficznq drzewa lub lvzewu,,.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenra na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawrerac: imig, nazwisko, adres,
lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlai;noSci wzqd)ef,o kt6rych mowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela niertrchomoSci jeSli jest wymagana,
nazwQ gatunku dtzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa nieruony na wysokoSci 130 crn,
a w przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego z tych
pni, b) nie posiada w1,ra2nie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponize;
korony dtzewa. WielkoSi powierzchni, z kt6rej zostanie usuniEty krzew,miejsce, przyczynQ,
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termin zamrerzonego usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika
z celuzwrqzanego zprowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonany
przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
zagospodarowania dzialki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on
wymagany zgodnie z ustaw4 :r dnia 7 hpca I994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce
usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych
istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzet'r zastgpczych,
stanowi4cych kompensacjg prz:,yrodmczE za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt
przesadzema drzewa lub krze'wu, wykonany w formie rysunku, mapy bqdZ projektu
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w reahzacji przedsigwziEcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwoleme w stosunku do gatunk6w chronionych na
czynnoSci podlegaj4ce zakazom okreSlonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 r I0 oraz w art. 52 ust. 1

pkt 1 ,3 ,7, 8 , 12,13 ,I5 jeheh zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zloi:onE dokumentacj4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedlohonym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
wyznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzgdo\ ych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglgdzin uLstalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanego drzewa -
jego wartoS6 przyrodniczq, w tyrn rozmiar drzewa, funkcjg jak4 pelni w ekosystemie, warloSd
kulturow4, walory krajobrazowe i lokalizacjg. W terenie stwierdzono ze drzewo wnioskowane
do usunigcia to jesion pensylwariski o obwodzie pma 95 cm. Drzewo jest lekko pochylone,
posiada drobne wypr6chnienra oraz jednostronnie uformowanQ korong, kt6ra koliduje
z napowietrznymt liniami energetycznymi. W obecnym stanie stanowi zagrohenie dla
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wnioskowane do usunigcia drzewo nie posiada wartoSci
knlturowych, przyrodniczych r krajobrazowych. Na t4 okolicznoSl sporz4dzono protok6l
oglgdzin.

Rozpoznaj4c sprawg i oceniaj4c zasadnoSi przedlohonego wniosku, udzielono zezwolenia
na usunigcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion pensylwariski, Wszczegolnionego
w punlccie I sentencji decyzjr.

Zasad4 jest, 2e posiadacz nirlruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenta na usunigcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek treSi art. 86 ust. I uoop zal<Lada wyjatki i tak nie nahcza sig oplat za
usunigcie :

I) ,drzew lub krzewdw, na kt1rych usunigcie nie jest wymagane zezwolenie;
3) drzew lub lo zew6w, je2eli usunigcie jest zwiqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcych
na. terenie nieruchomoici wpis'anej do rejestru zabytkow; 4) drzew lub krzewdw, ktdre
zagrazajq bezpieczeristwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub

.ftLnkcjonov,aniuL urzqdzen, o ktdrych mowa w art. 49 S I Kodeksu cyvvilnego;S) drzew lub
krzew1w, kt6re zagrazajq bezpieczeristwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczenstwu zeglugi;6) drzew lub lcrzew1w w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych lub
linii kolejoy,ych;7) drzew, kt6ryc:h obw6d pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie przekracza:
a) 120 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm - w przypadku
pozostalych gatunk1w drzew w celu przywr6cenia grunt6'w nieu2ytkowanych do
thytkowania innego nil rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, olveilonym
w ndejscov,ym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodaroytania terenu; 8) lcrzewu lub lcrzew1w rosnqcych w skupiskach, polvywajqcych
grunl o powierzchni do 50nt2, w celu przywr6cenia grunt6w nieuzytkowych do uzytkowania
innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, olveilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
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terenu; 9) drzew lub krzew6w w nuiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub krzewout na
terenqch zieleni;10) drzew lub lcrzew6w, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na przezycie,
z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomoici;11) tctpoli o obwodzie pnia mierzonynt
na wysokoici 130 cm wynoszqcym powyzej 100 cm, nienalezqcych do gatunkdw roclzirnych,
jeieli zostanq zastqpione w najblizszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatttnk|ttt;
12) drzew lub lcrzew1w, jeieli usunigcie wynika z potrzeb or:hrony ro,ilin, zwierzqt i grzybdw
objgtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrocl.niczych;13) drzew lub lo,zewdw
z grobli stawfw rybnych, 14) drzew lub krzew|w, jezeli usunigcie jest nuiqzane z regulacjq
i utrzymaniem koryt ciek1w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem tn,zqdzen y,odnych
slu2qcych ksztaltowaniu zasobdw wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie
niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzeri; t 5) drzew lub lo zew6w usuwanych
z terenu poligon6w lub placdw twiczeri, sluziqcych obronnoici paitsfwa.
2. W przypadkach, o kt1rych mowa w ust. 1, jezeli wydanie zezwolenia na usunigcie dt,zev,a
lub krzewu zostalo uzaleznione od przesadzenia tego drzewa lub krzewtt albo yvykonania
nasadzeri zastgpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub lo,zew nie zachowallt
iywotnoici po 3 latach od dnia uplyvu terminu wskazanego w tym zezwolenirr na ich
przesadzenie lub wykonanie nasadzeri zastgpczych, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn
zaleznych od posiadacza nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usunigcie
drzewa lub lcrzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeit
zastgpczych. Przepisy art.83c ust.4 oraz art.83d ust.2 i 4 stosuje sig odpowiednio.3.
W przypadku niewykonania nasadzeri zastgpczych, o ktorych mowa w ttst, 2, zgodnie
z zezwoleniem na usunigcie drzewa lub krzewu, stosuje sig przepisy o postgpotvaniu
e gze kucyj nym w administr acj i " .

W przedmiotowej sprawie, drzewo wskazane do usunigcia stanowi zagroaenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wobec powyhszego zezwolenia na usunigcie drzewa
udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy z dma
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody cyt.: ,,art. 86 tLst. l. Nie nalicza sig oplat za
usunigcie: pkt 5) drzew lub krzew6w, ktdre zagra2ajq bezpieczenstwu ruchu drogovtego latb
kol ej ow ego albo bezpieczerisfwu ze glugi " .

JednoczeSnie, bior4c pod uwagg fakt, rZ usuwane drzevro posiada wartoSi przyrodnicz4
r WajobrazowE otaz maj4c na uwadze potrzebg odnawiania. zasob6w skladnikow przyrody,
w mySl arl. 83c ust, 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie .przyrody, cyt.: ,,art. 83 c ust. 3.
Wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu mo2e byt uzaleznione od okreilenia
przez organ nasadzeri zastgpczych lub przesadzenia tego drzrewa lub krzewtL. Art. 83d ttst. 2.
W przypadku uzaleinienia wydania zezwolenia na usunigcie rJrzewa lub h.zewu ocl wykonania
nasadzevi zastgpczych, zezwolenie to olcre|la dodatkowo: I) ntiejsce nasadzen; 2) ticzbg clrzew
lub wielkoit powierzchni krzew6w; 3) minimalny obw6d pn'ia drzewa na wysokoici 100 cnt
lub minimalny wiek lcrzew|w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub krzew6w; 5) termin
wykonania nasadzey't; 6) termin zlozenia informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na
jego usunigcie zostalo uzalehnione od spelnienia warunk6w, okreslonych w punkcs.e 2
sentencji decyzji, w terminie okreSlonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu
zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony le2y, by zakupiony
matenal nasadzeniowy byl jak najlepszej jakoSci oraz zostal objgty pracami pielggnacyjnymi
gwarantuj 4cymi utrzymanie wegetacj i.

Zgodnie z treSci4 art. 83a ust,2a i 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej
decyzji uznano zauzgodniony przezRegionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska wLodzi,
w zwiEzku z niev'ryraheniem stanowiska przez RDOS w terrninie 30 dni od dnia otrzymania
proj ektu niniej sze go zezw olenia.
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W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzewa
wnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono obecno3ci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.

1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyI.: "Organ wlafciwy do wydania
zezwolenia. na usunigcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin
w zakresie wystgpowania w ich obrgbie gatunk1w chronionych".

Bior4c powyZsze pod uwagg orzeczonojakw sentencji.

t.

Pouczenie:

W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rego przewidziano zastqpienie
go nowym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenia, a posadzone drzewo nie zachowa zywotnoSci po 3

latach od dnia uptywu terminu wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencji lub przed uplywem tego terminu,
z przyczyn zaleLnych od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji
obowi4zek wykonania nasadzeniazastQpazego. W przypadku niewykonanianasadzeniazastgpczego zgodnie
z zezwoleniem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu 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 ar1. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy na usunigciu drzewabez
wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawg do wymierzenia administracyjnej kary pienig2nej
w wysokoSci dwukrotnej oplaly za usunigcie drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzewa w terminie okreSlonym w pkt 3 ppkt a jej
sentencj i.

Zobowi4zanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w Depaftamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi o dokonaniu nowego nasadzenia ma
na celu umozliwienie stwierdzenia, 2e strona wypelnila warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzj|
Uzyslcanie zezwolenia na usunigcie drzewa nie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialnoSci karnej za

nieprzestrzeganie zakazow i ograniczef wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotyczqcych ochrony przyrody
i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnoSci zakazuniszczenia gniazd i schronieri zwierz4t objgtych ochron4 prawn4
oraz hu man itarn e go traktowania zw ier z7t dzikich.
Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium Odwolawczego
w l-odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi, dzialaj4cego z upowaZnienia Prezydenta
Miasta Lodzi, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2.

3.

Zalaczniki:
1 . Mapa z przybli2onq lokalizacj1 drzewa do usunigcia.

Otrzymuie:
Zarzqd Zieleni Miejskiej w N,odzi

94- 303 N,od2, ul. Konstantynowska 8/ 1 0
2. ala

Do wiadomoSci:
1 . Zarz4d Dr6g i Transporlu

90-441 tr-5d2, ul. Piotrkowska 1 73

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia T6listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 22006 r. Nr 225, poz. 1635).
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