
L6d2, dnia 21.08.20 I 8 r.

DECYZJ A ZZIT I7 I18

Dzialal4c na podstawie ar1. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekr;t jednolity Dz. IJ. 2017 poz. 1257) w- zwi4zku z afi. 83 ust. 1, arr. 83a
ust. 1,2a,4t 6art.83cust. 1,3i4,arl.83dust. li2,afi.86ust. 1pkt5 i l0ustawy zdnia16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity wDz.tJ.22018 r. poz. I42,70,550) po
rczpatrzenru wniosku Zl,arzqduZielem Miejskiej przy ulicy Konstant'ynowskiej 8/10

orzekaa

1. Zezwoli( Zarz4dotvi Zieleni Miejskiej z siedzib4 przy ulicy Konstantynowskiej 8/10 na
usunigcie 2 sztuk qlrzew wymienionych w tabeli nr 1, znajduj4cych sig na terenie pasa
dlo gowe go ul. S osnow ej w N-o dzi, bez pobr ania oplaty z te go tytulu.

Tabela nr 1. Wvkaz drzew do usunieciaDeta Il rzew (n0 usun

L.p. Gatu'nrek
ObwrSd pnia na

wysokoSci 13$em

ul. Sosnow^przry sknry2owaniu z ul. Szczucir[sk4(dziaLka ew. m 4717 w obrgbie G-3)

1 Klon zwyoz4jny 119cm

Drzewo obumarllo i nie rokuje szans na
wznowienie wegetacji. Na pniu he:,zne

ubytki. Korona koliduj e z na powretrznq
lini4 energety czn4. Drzewo stwarza

zagr o 2eme b ezpie czenstwa ruchu
drogowego.

ul. Sosnowa przry skrryZowaniu z ul. Milionow4 (dzialka e\ /. ff 3014 w obrgbie G-3)

2 Jesion pensylwiriski
137 cm

(we wniosku
144 cm)

Drzewo niebe:zpiecznie pochylorre
w strong ci4gu pieszego" Posiada posusz

w koronie oraz pr6chniej4cy uby.ek
u podstawy pnia. Drzewo stwar:ra
zagr o Zenre b ezpie czenstwa ruchu

drogowego.

Usltuowante drzew objgtych zezwoleniem okreslone zostalo w zalqczniku nr 1 do
decyzji, stanowi4cym rysunek z naniesion4lokalizacjl drzew do usunigcia.
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2. UzaleLni(. wydanie zezwolenia na usunigcie drzew wymienionych w punkcie 1 od
zastqpienia ich nowymi sadzonkami drzew w iloSci 2 sztuk jak w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. W znasadzefi zas

Nowe nasadzenia nalezy wykona6 na dzialce ewidencyjnej o numerze 4717 w obrgbie
G-3, zgodnie z zal4cznikiem do decyzji, w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozwoj
nowych sadzonek. Planowane miejsce nasadzeh nie moze kolidowad z istniej4c4 i planowan4
infrastruktur4 techniczn4.

3. Ustalid nastgpuj4ce, kofcowe i nieprzekraczalne terminy realizacji zezwolenia:
a) termin usunigcia drzew wymienionych w punkcie 1 - do 31 lipca 2019r.;
b) termin wprowadzenra nasadzen zastgpczych (posadzenta novrych drzew), o kt6rych

mowa w punkcie 2, sentencji - do 31 paZdziernik20l9r.,
Zmrana terminu usunigcia drzew mohe nast4pii jedynie na wniosek strony w decyzji -

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

4. Zobowi4za6 wnioskodawcg Zarz4d Zieleni Miejskiej z . siedzib1 przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi o wykonaniu nasadzef
zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty ich wykonania.
Do powiadomienia nale?y dol1czy(, mapg z lokalizacj4 posadzonych zamiennie drzew
onz ich nazw E gatunkow4.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wptryn4tr wniosek Zarzqdt Zieleni Miejskiej z siedzibq, przy ulicy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie 2 sztuk drzew mieszcz4cych sig na terenie
pasa drogowego ul. Sosnowej przy sltzyZowaniu z ul. Szczucirisk4 i Milionow4 w N,odzi
(dziallci ewidencyjne rtr 4717 i 3014 w obrgbie G-3). W uzasadnieniu wniosku podano,
i2 jedno z drzew jest suche, drugie natomiast jest niebezpiecznie pochylone i mohe stwarzat
zagrohenre w ruchu drogowym. Do wniosku Strona dolqczyla rysunek zlokalizacj4 drzew do
usunigcia oraz nasadzeniami zamiennymi.

PodstawE materialnoprawn4 rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jest zasada,
ze usunigcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moZe nast4pii po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dma 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 102:5) - jeaeh drzewo, b4d2
kzew zagra\aj4 tym urz4dzeniom. W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo
prezydent miasta w formie decyzji administracyjnej, aw przypadku gdy zezwoleme dotyczy
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Klon polny lub
Milorz4b dwuklapowy

powyZej 12 cm



"l) drzew lub krzew6w, na kt1rych usunigcie nie jest wymagane zezwolenie,'
3) drzew lub krzew6w, ;ieZeli usunigcie jest nuiqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcych
na terenie nieruchomctici wpisanej do rejestru zabytkfw; 4) drzew lub krzeytdw, kt6re
zagraiajq bezpieczerislwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlan)tch tub
funkcjonowaniu urz,qdz'en, o kt1rych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego;S) drzew lub
lcrzew1w, ktdre zogrozaje bezpieczefistwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczefistwu zegl'ugi; 6) drzew lub lcrzewfw w nviqzku z przebudowq dr6g publicznych lub
linii kolejowych; 7) drzew, kt6rych obwdd pnia mierzony na wysokoici 130 c:m nie
przelcracza: a) 120 ctvt - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nuyczajnego, klonar
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm -
w przypadku pozostalych gatunkdw drzew - w celu przywr6cenia gruntfw nieuzytkovtanych
do uzytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenLt, okre,flonynt
w mieiscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenLt; 8) lcrzewu lub lvzew6w rosnqcych w skwpiskach, pokrywc,jqcych
grunt o powierzchni do 50m2, w celu przywrdcenia gruntdw nieuiytkowych do u2ytkowania
innego ni/ rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, olveflonym w miejscowym planie
zagospodarowania ltrzestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu; 9) drzew lub, lvzewfw w nviqzku z zabiegami pielggnacyjnyr,ni drzew lub krzeyvdw nct
terenach zieleni; l0,l drzew lub lcrzewfw, ktdre obumarly lub nie rolcujq szansy na prze2ycie,
z przyczyn niezaleinych od posiadacza nieruchomoici; 11) topoli o obwodzie pnia mierzonyrn
na wysokoSci 130 cm wynoszqcym powyZej 100 cm, nienalezqcych do gatunk|w rodzimych,
jeheli zostanq zastqpione w najbliZszym sezonie wegetacyjnym drzewqmi innych gahtnk6w,'
l2) drzew lub lcrzewfw, jezeli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzybdut
objgtych ochronq gotunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub fu'zew6vt
z grobli staw1w rybnych; 14) drzew lub krzew6w, jezeli usunigcie jest nuiqzane z re5;ulacjq
i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzen wodnych
slu2qcych ksztaltowoniu zasobfw wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie
niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzefi; 15) drzew lub krzewdw usutvanych
z terenu poligonow lub plac6w twiczeri, sluhqcych obronnoici paristwa. 2. W przypa,dkach,
o kt6rych mowa w ust. l, je1eli wydanie zenuolenia na usunigcie drzewa lub krzewu :zostalo
uzaleznione od prze,sadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzen zastgltczych,
a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowaly Zywotnoici po 3 lat,cch od
dnia uplywu termir,ru tuskazanego w tym zenryoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
nasadzeri zastgpczych, rt.ub przed uplywem tego olcresu, z przyczyn zaleinych od posi,zdacza
nieruchomoici, organ wlafciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub ,trzewrt
naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeri zastgpczych. Przepisy
art. 83c ust. 4 olaZ o/t. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio.3. W przypadku niewyk,onania
nasadzeri zastgpczych, o kt6rych mowa w ust. 2, zgodnie z zenvoleniem na usunigcie tlrzewa
lub lcrzewu, stosuje sig ptrzepisy o postgpowaniu egzekucylnymw administracji".

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z v,ryj4tkiem zwt4zanym z zaistnieniem,
dw6ch przeslanek p,r plerwsze, jedno z drzew wskazane do usunigcia obumarlo i nie rokuje
szans na wznowienie 

" 
/egetacji, po drugie oba drzewa stanowi4 zagrahenie bezpieczefrstwa

ruchu drogowego. Wobec powyZszego zezwolenia na usunigcie drzew udzielono bez pobrania
oplaty ztego tytulu,, zgodnie z art.86 ust. 1 pkt. 5 i 10 ustawy z cJnia 16 kwietnia'2004t.
o ochronie przyrody c>rl.: ,,art. 86 ust. l. Nie nalicza sig oplat za usunigcie; pkt. 5) drzev, lub
lcrzewdw, kt6re zogrozcljq bezpieczerisfwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczeristwu ieglugi; pkL l0 drzew lub lcrzew6w, ktdre obumarly lub nie rokujq szans na
przezycie, z przyczyn, niezaleznych od posiadacza nieruchomolci. "

JednoczeSnie, biorapc pod uwagg
przedLoiony projekt plranu nasadzen

deklaracjg
zamiennych

wykonania nasadzen
a takhe uwzglgdniaj4c

zamiennyclt otaz
fakt, rz usuwane

drzewa posiadaia vrartrcSi uwadzei krai azowa oraz maiac na b9
4
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drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru irabyk6w - wojew6dzki
konserwator zabytk6w

Zgodnie z afi. 83a ust. 2 i 4 uoop. cyt: ,,2 Zezwolenie na u,sunigcie drzewa w pasie
drogowym drogi publicznej, z wylqczeniem obcych gatunk1w topoli, wydaje sig po
uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony irodowiska; 4 orgon wlafciwy fl6 ytydania
zezwolenia niezwlocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenti.a wraz z aktami sprawy,
tv tym dokumentacjg fotograficznq drzewa lub krzewu".

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenra na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawiera'(;. imiE, nazwisko, adres,
lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawrtym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wtrasnoSci u:r:zydzeh, o kt6rych mowa
w art, 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomo$ci .je51i jest wymagana,
nazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na. wysokodci 130 cm,
a w przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kaadego z tych
pni, b) nie posiada wyra1nie wydzielonego pnia - podanie obwodu brezpoSrednio ponizej
korony drzewa. Wielko66 powierzchni, zktorej zostanie usunigty kr:zew, miejsce, ptzyczynQ,
termin zamretzonego usuniEcra drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika
z celu zwr4zanego z prowadzeniem 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 ustawq z dnta 7 hpca 1994r. - Prawo brLrdowlane - okreslaj4ce
usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych
istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzen zastgpczych,
stanowi4cych kompensacjg przyrodnicz1 za usuwane drzewa lub krzevry lub projekt
przesirdzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy b4d2 projektu
zagospodarowania nieruchomoSci. DecyzjE o Srodowisko!\ych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprarvie uzgodnienia warunk6w reahzacji prze,dsigwzigcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na
czynnoScipodlegaj4cez:,akazom okreSlonymwart.5l ust. 1pkt, 1-4 i 10 orazw art.52 ust. 1

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

Po zapoznaniu sig ze zLoAony dokumentacj4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedNolonym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
wyzniLazono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzgdolvych. W trakcie
trwajqcych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, okreslono cechy usuwanych drzew -
ich wartoSd przyrodnicz4, w tym rozmiar drzew, funkcjg jak4 pelniq w ekosystemie, waftoSi
kulturow4, walory I<rajobrazowe i lokalizacjg. W terenie stwierdzono ze jedno z drzew
gatunku klon zwyczajny jest obumarle i nie rokuje szans na wznorvienie wegetacji. Drugie
z drzew gatunku jesion pensylwariski jest niebezpiecznie pochylone w strong ci4gu pieszego.
Ponadlo drzewo to posiada pr6chniej4cy ubyek u podstawy pnia oraz posusz w koronie.
Wszystkie drzewa w obecnym stanie stanowi4 zagrolenie dla bezpieczehstwa ruchu
drogowego. Wnioskowane do usunigcia drzewa nie posiadaj4 wartofci kulturowych, jedynie
niewielkq warlo6i przyrodniczq, i krajohazowE. Na t4 okolicznoS(, sporzqdzono protok6l
ogl9dzin.

R<>zpoznajEc sprawg i oceniaj4c zasadnoS6 przedlolonego wniosku, udzielono zezwolenra
na nsrmigcie 2 sztuk drzew, Wszczegolnionych w punkcie 1 sentencji decyzji.

Zasadqjest, ze posiadacz nieruchomo6ci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
ktore nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub
krzewow. Jakkolwiek treSc art. 86 ust. 1 uoop zaklada wyjatki i tak. nie nalicza sig oplat za
usunii:cie :
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odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody, w my6l art. 83c ust. 3 i ar-t. 83d ust. 2 ustawy
o ochronie przyrody, <:":yt.: ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub
krzewu moze byt uzaleznione od olcreilenia plzez organ nasadzen zastgpczych lub
przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art. 83d ust. 2. W przypadku uzale2nienia wydania
zezwolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu od wykonania nasadzen zastgpczych, zezwolenie
to okrefla dodatkowo: l) miejsce nasadzeri; 2) liczbg drzew lub wielkoflt powierzchni
krzewdw; 3) minimalrry obwdd pnia drzewa na wysoko1ci 100 cm lub minimalny wiek
krzew6w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub lvzew6w; 5) termin wykonania nasadzeri,'
6) termin zlo2enia informacji o wykonaniu nasadzen", zezwolenie na usunigcie drzew zostalo
lrzaleZntone od spelnienia warunk6w, okreslonych w punkcie 2 sentencji decyzjr, w terminie
okreSlonym w podpunl<cie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubytku
w ekosystemie miasta. W interesie Strony lety, by zakupiony materiat nasadzeniowy byl jak
najlepszej jakoSci orw:. zostaL objgty pracami pielggnacyjnymi gwarantuj4cyrni utrzymanie
wegetacji.

Zgodnte i 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej
decyzji uznano ionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w tr odzi,
w zwi4zkuzni przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrz,ymania
proj ektu nini ej sze go ze:zw olenia.

W dniu oglgdzin terenowych ptzeprowadzonych przez organ w obrgbie drzew
wnioskowanych do usr.miqcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.; "Organ wlasciwy do wydania
zezwolenia na usunig'cie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin
t'v zalcresie wystgpowania w ich obrgbie gatunk|w chronionych".

Bior4c powy2sze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

l.

Pouczenie:

W odniesieniu do druew wymienionych w punkcie ru 1 sentencji decyzji, wobec kt6rych
przewrdziano zastqprenie ich nowymi drzewami w punkcie 2 sentencji zezwolema,
a posadzone drzewa me zachowaj4 ZywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu
wskazanego w punlkcie 3 ppkt. b sentencji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn
zaleLnych od posiadacza nieruchomoSci, nalolony zostanie ponownie w drodze decyzjl
obowi4zek wykonaLnia nasadzen zastgpczych. W przypadku niewykonania nasadzef
zastgpczych zgodnie z zezwoleniem, bgd4 miatry zastosowanie przepisy o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji. Podstawa afi.86 ust. 2 i 3 uoop.
Usunigcie drzew poza terminem okreslonym w punkcie 3 ppkt a sentencji decyzjl
potraktowane zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1

uoop, polegaj4cy naL usunigciu drzewa bezwymaganego zezwolenia. stanowi4cy podstawg
do wymierzema acllministracyjnej kary pienigZnej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za
usunigcie drzew.
Niniejsza decyzja vrygasa w przypadku nieusunigcia drzew w terminie okreslonym w pkt
3 ppkt a sentencji d<lcyzjt.
T.obowr4zanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi
o dokonaniu nornyclh nasadzef ma na celu umoZliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila
warunek okreSlony'w punkcie 2 sentencji decyzji.
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5.

6.

Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew nie zwalnia z obowi4:;zku i odpowiedzialnoSci
karnej za nieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczef wynikaj4cych z przepis6w og6lnych,
dotycz4cych ochrony przyrody i ochrony zwierz4t", w szczeg6lrrroSci zakazu niszczenia
gniazd i schronief zwierzqt objgtych ochron4 prawn4 oraz hurnanitarnego traktowania
zwietz1t dzikich.
Od niniejszej decyzji prrysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w tr odzi, wniesione za po5rednictwem Dyrektrora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznychr Urzgdu Miasta \-odzi,
dzialaj4cego z upowa2nienia Prezydenta Miasta tr odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Zalaczniki:
1. Mapa zprzybli2onqlokalizacja, drzew do usunigcia oraznasadzeniami zamiennymi.

eleni Miej ski ej w tr-odzi

6d2, ll. Konstantynowska 8/ 1 0
2. ala

Do wiadomoSci:
L Zarz4d Dr6g i Transportu

90-447 N,6d2,ll. Piotrkowska 173

Zrvolniono z oplatv skarbowei.
Podstatva: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z2006 r. l,lr 225, poz. 1 635)

Urzqd Miasta t-odz
Departament Spraw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskiego 100,92-326 L6d2
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- drzewa do usuniq:cra

- nasadzeniazamre)nne


