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Tabela

Tabela nr 2. Wvkaz dzeni

tr 6d2, dnia 24..11.20t7 r.

DECYZJA ZZIIITSl17
Dzialaj4c na podstawie art. 104 ustawy z dnta 14 czerwca 1960 r. _ Kodeks postgpowania
adnrinistracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) w zwiqzku z art. 83 ust. 1, art. g3aust. l, 2a, 4, 6art' 83c ust' 1, 3 i 4, att.83d ust. 1 i2, afi.86 ust. 1 pkt 5 ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r.o ocluonie przyrody (Dz.rJ.22016 r. poz.2134,2249,2260;2017,po2.60, r32, 1074)
po rozpatrzeniu wnioskuZarzqduZieleniMiejskiej przy uhcy Konstantyntwskiei g/10

orzeka:

1' Zezwoli( Zarz4dowi Zieleni Miejskiej z siedzibqprzy ulicy Konstantynowskiej g/10 na
usunigcie 1 sztuki drzewa tabeli nr r, znajdui4cego ,ip ,ru terenie pasa
dlogowego ul. Zarzewski nr 56/5g w \,odzi (arii?u ewidencyjna
nr 176114 w obrpbie G-4), b y zrcgo tytulu.

Usytuowanie drzewa objptego zezwolentem okreslone zostalo w zaLqczniku nr 1 do
de cy f i, stano wi 4c ym rysunek z nani e sion qlokalizacj q dr zew a do usuniE ci a.

2' IJzaleLni( wydanie zezwolema na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 od
zast4pie'ia go nowe sadzonkQ drzewaw ilosci 1 sztuki jakponizej w tabeli.

ilasaozenla zas

L.p.

I

Gatunek Parametry nasadzeri (obwrid pnia
w cm, na wysokoSci 100 cm)

Drzewo liSciaste powyzej 8 cm

Nowe nasadzenie nale?y wykonad na dzialce ewidencyjnej o numerz e 176114w ob terenach bEdEcych w
rry adrn ieleni Miejskiej w miejscu
nowe.i iejsce nasadzema nie moZe
i nfi'astruktur4 teclniczn4.
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aL orzewa oo usunlecta

L.p. Gatunek Obwrid pnia na
wysoko$ci l30cm Uwagi

1 Klon srebrzysty r44

Drzewo zamierajqce, nie rokuj. ,rarrs
na dalszy prawidlowy r o zw 6j, po siada

hczne wypr6chnienia oraz Slady po
odlamanych konarach, j est pochyltne
w stronE ci4gujezdnego, \ / obecnym

stanie stanowi zagrohenie
bezpieczeristwa ruchu drogowego.



3. Ustalid nastgpuj4ce, kof.cowe i nieprzekraczalne terminy reahzacjrzezwolema'.
a) termin usuniqcia drzewa wymienionego w punkcie 1 - do 30 wrzeSnia20lSr;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastqpczego (posadzenia nowego drzewa), o kt6r'yn

mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 pafdziernika 2018r.,
Zmrana terminu usuniEcia drzewa moze nast4pii jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezwoleniu zmieniaj4cym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmrane przed
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4.Zobawi4za(. wnioskodawcE Zarzqd Zielem Miejskiej z . siedzlbq przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydziatru Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta Lodzi o wykonaniu nasadzenia
zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania.
Do powiadomienia naleLy dolqczyl mapQ zlokahzacj4posadzonego zamiennego drzewa
oraz jego nazwe gatunkow4.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spotecznych
UML wplyn4l wniosek Zarzqdt Zielem Miejskiej z siedzibqprzy ulicy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwoleniana usunigcie L sztuki drzewamieszczqcego siq na terenie
pasa drogowego przy ul. Zarzewskrej na wysokoSci nr 56/58 w Lodzi (dziall<a ewidencyjna
nr 176114 w obrgbie G-4). W uzasadnieniu wniosku podano, iz ww. drzewo zamiera i jest
nrebezpiecznie pochylone. Do wniosku Strona doLqczyLa rysunek z lokahzail4 drzewa do

usuniqcia.

Podstawq materialnoprawn4 rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowiq przepisy
zawartew rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W arl. 83 ust. 1 uoop. zawartajest zasada,

2e usuniqcie drzew lub krzewSw z terenu nieruchomoSci moZe nast4pii po ttzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzeh, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnta 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 20I4r. poz. l2l , z p62n. zm. ) - jeZeli drzewo, bqd2l<rzetu
zagraLaj4tymurzqdzeniom. W mySl ar1. 83a ust.1 uoop. zezwoleme na usuniecie drzewa lub
krzewu zterenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta w formie decyzji administracyjnej, aw ptzypadku gdy zezwolente dotyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytkow - wojew6dzkr konserwator
zabytkSw.

Zgodnie z art. 83a ust. 2 i 4 uoop. cyt: ,,2 Zezwolenie na usuniqcie drzey,a 14t pas'ie

drogowym drogi publicznej, z wylqczeniem obcych gatunkdw topoli, y,ydaje s'iq po
uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony Srodowiska; 4 organ wlaiciu,)t is y,ydanicr

zezwolenia niezwlocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia v,raz z aktami spratD),
w tym dokumentacjqfotograficznq drzewa lub krzewu".

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenta na usuniEcie drzew lrrb krzewow, kt6re powinno zawierac: imip, nazwisko, adres,
lub siedzibE wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzeh, o kt6rych mowa
w aft. 49$ I Kodeksu cywilnego, zgodE wlaSciciela nieruchomoSci je6li jest wynagana,
nazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 crl.
a w przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obwod kaZdego z tych
pni, b) nie posiada wyru2nie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej
korony {rzewa. WielkoSd powierzchni, zkt6rej zostanie usunipty krzew, miejsce, przyczyne.
termin zamrerzonego usuniqcia drzewa lub krzewu oraz wskazanre czy usuniqcie wynika
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iem dz,ialalnosci go spo darczej. Rysunek, mapQ alb' wykonany
ecego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
terenu w przypadku rcarizacji inwestycji, dla kt6rej jest onz dnia 7 ripca 1994r. - prawo budowlane - okresraiqce

t-tsytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych
istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzef, zastqpczych,

kompensacjp przyrodnrczq za usuwane drzewa lub krzewy tuU 
--pro;et<i

drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy badz piojektu
ania nieruchomoSci. Decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo

postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacji przedsigwzigcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku dio gatunk6Jchrc,nionych na
czynnoSci podlegaj4ce zakazom okreslonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i I0 orazw art. 52 ust. 1pkt 1 ,3,7,8, 12,73,I5 jeLeh zostalo wydane.

Po zapoznaniu siE ze zlolonqdokumentacjew oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w for onym wniosku, wobec ir"go w mysi art. sd $ 1 gstawy Kpa
wznaczon ie celem prueprowadzenia czynnoSci urzpdowych, W trakcietrwaj4cych ustalono stan fal czny, okre6lono cechy rrr*un"go drzewa -
j ego wartoSi przyrodniczau w tym rozmrar drzewa, funkcjE jak4 pelni # ekosystemie, wartoS6
kulturow4 waloly krajobrazowe i lokalizacjp. W terenie itwierdion o ze drzeio wnioskowane
do usuniqcia to klon srebrzysty o obwodzie pnia 144 cm. Drzewo zamiera, posiada liczne
wypr6chnienra oraz Slady po odlamanych konarach. Drzewo jest niebezpi"crtri. pochylone
w kierunku ci4gu jezdnego. W obecnym stanie stanowi zagrozeme dla beipieczeristwa ruchu
drogowego. Wnioskowane do usuniEcia drzewo nie posiada wartoSci kulturowych,
przyrodnic zych i kraiobrazo\4ych. Na t4 okoliczno5 

" "porrqdrono 
protok6l oglEdzin.

Rozpoznaj4c sprawq i oceniaj4c zasadnoSd przedloaonego wniosku, udzielono zezwoleniana usuniqcie I sztuki drzewa gatunku klon srebrzysty', Wrt"reg6lnionegow punkcie 1 sentencji decyzji.

Zasad4jest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobrera organ wla6ciwy do wydania zezwolenia na usuniEcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek tresi art. 86 ust. 1 uoop zaklada wyjatki i tak nie nahiza si,p oplat za
usuniEcie :

,drzev, lub krzew6w, na kt6rych usuniqcie nie jest wymagane zezwolenie;
3) drzetu lub h'zew6w, ie2eli usuniqcie iest nviqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rysncpychna terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk|w; 4) drzew iub krzeyv,w, kt6re
zagrazciq bezpieczefistwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub
./unkcionou'aniu ttrzqdzefi, o ktdrych mowa w art. 49 I I Kodeksu cywilnego;S) ilrzew lubkt:(tr ruchu drogowego tub kiteiowego albonstutu w zwiqzku z przebidowq dr6g publii/nych lubowych mierzony na wysokoici i SO clm'nie przekracza;
a) 120 cm wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionblistnego,
klonat srebr wej oraz platanu ktonotistnigo,"b) B0 ,*'_ , przypadkupozostalych w celu przyj
trzylkovtania innego niz rolnicze, zgodne
t,r, ntiej s c ov,ym pl anie z agospo darow ania przes
i zagospodarowania terenu,. 8) krzewu lub lcrz
grunt o poutierzchni do 50m2, w celu przynur|
innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeni
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu| 9) drzew lub krzewdw w nviqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzeilub krzew6w na
terenach zieleni;10) drzew lub krzewdw, kt6re obumarly t;b n;; iokujqszansy na przezycie,
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z przyczyn niezaleLnych od posiadacza nieruchomoici;11) topoli o obwodzie pnia mierzonynt
na wysokoici 130 cm wynoszqcym powyzej 100 cm, nienaleiqcych do gatunk|w rodzimych,
jezeli zostanq zastqpione w najblizszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gciunkdt,rt;
12) drzew lub lrrzewdw, jezeli usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb6tt,
objqtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych;13) drzew lub h'zev,6y,
z grobli staw6w rybnych; 14) drzew lub lcrzew6w, jezeli usuniqcie jest zuiqzane z regulacjcl
i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzen y,odnych
sluzqcych ksztaltowaniu zasobdw wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej yv zakt,esie
niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzen;15) drzew lub h,zew6y, rtstm,anych
z terenu poligon6w lub placdw twiczen, sluzqcych obronnoSci panstwa.
2. W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. I, jezeli wydanie zezwolenia na usuniqcie drzev,cr
lub lcrzewu zostalo uzaleznione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo yrykonania
nasadzeri zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzetv nie zachov,abt
zywotnoici po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwolenirt na ich
przesadzenie lub wykonanie nasadzen zastqpczych, lub przed uplywem tego okrestt, z pr4)czyn
zaleznych od posiadacza nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na ustmiqcie
drzewa lub lcrzewu naHada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzefi
zastqpczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 s'tosuje siq odpowiednio.3.
W przypadku niewykonania nasadzeri zastqpczych, o kt6rych mowa w ust. 2, zgodnie
z zezwoleniem na usuniqcie drzewa lub krzewu, stosuje siq przepisy o postqpoutaniu
e gz e kucyj nym w admini s tr acj i " .

W przedmiotowej sprawie, drzewo wskazane do usuniqcia stanowi zagroaente
bezpieczehstwa ruchu drogowego. Wobec povvlrlszego zezwolenia na usuniEcie drzewa
udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, zgodnie z afi. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy z dma 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyt.: ,,art. 86 ust. l. Nie nalicza siq oplcrt za ttstmiqcie;
pkt 5) drzew lub krzew6w, kt6re zagraiajqbezpieczeristwu ruchu drogou,ego lttb kolejou,ego
alb o b e zpiecz ens fwu z e glugi " .

Jedncrcze6nie, bior4c pod uwagq fakt, iz usuwane drzewo posiada wartoSi przyrodmczq
r krajobrazowq oraz maj4c na uwadze potrzebq odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody,
w mySl eLrl. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt:. ,,cu,t. 83 c ust. 3.

Wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu moie byt uzaleznione od okreilenicr
przez organ nasadzefi zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art. 83tl ust. 2.

W przypadku uzaleznienia wydania zenvolenia na usuniqcie drzewa lub krzeyttt od w)tkonanicr
nasadzeri zastqpczych, zezwolenie to okreila dodatkowo: 1) miejsce nasadze{t; 2) liczbq drzeyt,
lub wielhoit powierzchni ltrzew6w; 3) minimalny obw6dpnia drzewa nctwysokoici 100 cnt
lub minimalny wiek krzewow; 4) gatunek lub odmianq drzew lub krzew(tw, 5) termin
wykonania nasadzeri; 6) termin zloienia informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na
jego usuniEcie zostalo uzalebnione od spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkcie 2
sentencji decyzjr, w terminie okreslonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu
zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony le?y, by zakupiony
material nasadzeniowy byl jak najlepszej jakoSci oraz zostal objEty pracami pielqgnacyjnymi
gwarantuj 4cymi utrzymanie wegetacj i.

Zgodnie z treiciqart. 83a ust. 2a i 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej
decyziiuznano zauzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodz|
w zwiqzkuzniewyraleniem stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymama
proj ektu nini ej sze go zezw olenia.
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W dniu oglqdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzewa
wnioskowanego do usuniEcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c
ust. 1 ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do
wyi6lvlict zezvtolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
w zakresie wystqpowania w ich obrqbie gatunkdw chronionych".

Bior4c powyZsze pod uwagp orzeczollro jak w sentencji.

2

l.

J.

4.

5.

Pouczenie:

W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr I sentencji, wobec kt6rego przewidziano zast4pienie
go nowyrn drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenia, aposadzone drzewo niezachowa ZywotnoSci po 3
latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 3 ppkt. b sentencji lub przed uplywem tego terminu,
z przyczytl zale2nych od posiadacza nieruchomo6ci, naloZony zostanie ponownie w drodze decy4i
obowi4zek wykonania nasadzenia zastQpczego. W przypadku niewykonanianasadzeniazastepczego zgodnie
z zezwoleniem, bpd4 mialy zastosowanie przepisy o postQpowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawa
art. 86 ust.2 i 3 uoop.
Usunipcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt a sentencji potraktowane zostanie jako
delil<t administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt I uoop, polegajqcy na usunigciu drzewabez
wyrxaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawg do wymierzenia administracyjnej kary pienig2nej
w wysol<oSci dwulcrotnej oplaty za usunipcie drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniqcia drzewa w terminie okreSlonym w pkt 3 ppkt a jej
sentencj i.
Zobowtqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w Depaftamencie Spraw Spolecznych UrzEdu Miasta N,odzi o dokonaniu nowego nasadzenia ma
na ceJu umoZliwienie stwierdzenia, 2e strona wypelnila warunek okreslony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolenia na usuniqcie drzewa nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialno6ci karnej za
nieprzestrzegante zakaz6w i ograniczen wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotycz4cych ochrony przyrody
i ochrony zwterzqt, w szczeg6lnoici zakazuniszczenia gniazd i schronieri zwierzqt objgtych ochron4prawnq
o raz h Lrm an i tarn e go traktowan ia zw ier zqt dzikich.
Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego
w N,orJzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta N,odzi, dzialaj4cego z
Miasta N,odzi, r.r, terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zalaczniki:
I . Mapa z przyblizonq lokalizacj q drzewa do usunigcia.

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

2. ala

Do wiadomoSci:
| , Zarzqd D169 i Transportu

90-441 N-6d2, ul. Piotrkowska 173

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: Llstawa z dnta 16 listopada 2006 r . o oplacie skarbowej (Dz TT 22006 r. Nr 225, poz. 1635).

6. Kolegium Odwolawczego
Srodowiska i Rolnictwa
upowa2nienia Prezydenta

Urzqd Miasta t-odzi
Departament Spraw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al Pilsudskieg o 100, 92-326 l-6d2


