
PREZYDENT MIAST A T-ODZI

znak: DSS-OSR-II.6 1 3 1.74 1 .20 1 8.KP L6d2, dnia 10,09.2018 r,

DECYZJA NR ZZI774II8
Dzialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania

administracyjnego (t1. Dz. U. 22017 t., poz. 1257, z 2078 poz. 149, 650), art. 83 ust. 1, arI". 83a
ust. 1, 83d, 86 ust. 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj, w Dz.U. z
2018poz. l42zezm)zwanejdalejwskr6cieuoop,wzwi4zkuz$1i$4pkt2UchwalyRady
Miej skiej w tr odzi Nr XLVIII 197 5112 z dnia 12 wrzelnia 2012 r. w sprawie utworzenia j ednostki
budzetowej o nazwie ,,ZarzEd Zieleni Miejskiej" w tr odzi i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj.
tr-6dzkiego z dnia 14 wrzeSnia 2012 r. poz. 2836) - po rozpatrzeniu wniosku Zarz4du Zielenr
Miejskiej wN,odzizs.przy ul. Konstantynowskiej 8/10 (znak:ZZM.WZ}I4.ZT.50L 105.2018.GZ),

orzeka

Zerwoli( Zaruqdowi Zieleni Miejskiej w N,odzi, na usunigcie 1 sztuki drzewa, rosn4cego
na terenie pasa drogowego drogi powiatowej (ul. Rzgowskiej na wysoko6ci nr 208
dz. rtr 4171163, obrEb G-27 w N,odzi), wymienionego w Tabeli nr 1, pn. Wykaz drzew do
usunigcia, bez pobrania oplaty ztego tytulu.

abela nr l. W drzew do usun la.

Nr Gatunek
Obwrid pnia na
wysokoSci 130

cm
Uwagi

1
Brzoza

brodawkowata
115

Drzewo obumarlo, nie rokuje szans na
dalszy prawidlowy rozwoj. W obecnym

stanie stanowi zagroZeme
bezpteczehstwa ruchu dro gowe go.

Lokalizacja drzewa przedstawiona zostaNa na mapie stanowi4cej zal4cznik nr 1 do niniejszej
decyzji

2. UzaleLni(. wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie I od
zast4pienia go nowq sadzonk4 Sliwy wiSniowej, jak w Tabeli nr 2.

Tabela w dzefrn az Ilasa :z'ds a

L.p. Gatunek
Pararnetry nasadzef (obw6d pnia

w cm. na wvsokoSci 100 cm)
I Sliwa wiSniowa powY2ei 12cm

ch

Nowe nasadzenie nale|y wykonad na terenie
obrgbie G-l tj. na terenie pasa drogowego ul.
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nieruchomoSci o nr
Jana Pawla II, w

ewidencyjnym 28117 w
miejscu gwarantuj4cym



a
J.

4.

prawidlowy rozwoj nowej sadzonki. Obrane miejsce nasadzer[ kompensacyjnych nie moZe
kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

Vobowi4za(. ZarzEd Zieleni Miejskiej w tr-odzi do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UML o dokonaniu nowego
nasadzenia. Informacjgnalely przesylac do Wydzialu Ochrony Srodowiskaw terminie 14 dni
od daty jego wykonania. Do powiadomienia nale|y doNEczyl mapg zlokalizacj4 posadzonych
zamiennie drzew.

Us talid nastgpuj 4ce, kof c owe terminy r eahzacji zezwo lenia :

a. usunigcie drzewa wymienionego w punkcie I moze nast4pi6 w terminie do kofca sierpnia
2018r.;

b. wprowadzenie nasadzenia zastgpczego (posadzenie nowego drzewa), o kt6rym mowa
w punkcie 2 powinno nast4pi6 w terminie do 30.11. 2019 r.

Uzasadnienie
Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UMtr

wplyn4l wniosek ZarzEdu Zieleni Miejskiej w N,odzi w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie
1 sztuki drzewa rosn4cego na terenie pasa drogowego drogi powiatowej (ul. Rzgowskiej na
wysokoSci nr 208 - dz. m 4171163, obrgb G-27 w tr odzi). W uzasadhieniu podano, 2e
przedmiotowe drzewo jest suche.

Podstawg materialnoprawrr4 rozpatrzenia przedmiotowego wniosku stanowi4 przepisy
zawarte w rozdziale 4 uoop. W my51 art. 83a ust.l uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta w formie decyzji administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojewBdzki konserwator
zabytkow.

W omawianej sprawie wniosek zLotyl wlaSciciel nieruchomo5ci, a organ rozstrzygaj4cy
w sprawie ustalil, iir. przedmiotowa dzialka me nale|y do katalogu nieruchomoSci wpisanych do
rejestru zabytk6w.

Po zapoznaniu sig ze z\olonq w sprawie dokumentacj4, w trybie art. 83c ust.l uoop.
\xYznaczono oglgdziny w terenie celem ustalenia, czy w obrgbie drzew wnioskowanych do
usunigcia nie wystgpuj4 gatunki chronione prawem. W trakcie oglgdzin przeprowadzonych na
miejscu ustalono, ze usunigcie wnioskowanego drzewa nie spowoduje naruszenia zakaz6w w
stosunku do gatunk6w chronionych. Ponadto zweryfikowano dostgpno66 miejsc do nasadzeri
zamiennych oraz okreslono cechy drzewa wnioskowanego do usunigcia - jego wartoSi
przyrodnicz4, w tym rozmiar drzewa, funkcjg jak4 pelni w ekosystemie, warto6i kulturow4,
walory krajobrazowe i jego lokalizacjg. Stwierdzono,2e drzewo obumarlo i nie rokuje szans na
dalszy prawidlowy wzrost i rozw6j. W obecny stanie stanowi zagrozenie bezpieczefrstwa ruchu
drogowego. Z oglgdzin przeprowadzonych na miejscu, sporz4dzono protok6l zaLqczony do akt
sprawy.

Po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadnoSci przedloaonego wniosku, zostalo
udzielone zezwolenie na usunigcie 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata,
Wszczegolnionego w pkt I rozstrzygnigcia decyzji.

Zasad4jest; w mySl art. 84 ust.l uoop.;2e posiadacz nieruchomo$ci ponosi oplaty za
usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na
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usunigcie drzew lub krzew6w. Niemniej art. 86 ust. 1 uoop. okresla wyj4tki, w kt6rych nie nalicza
sig oplat za usunigcie. W omawianej sprawie zachodzE dwie przeslanki nie naliczama oplat,
okreSlone zapisami art. 86 ust. 1 pkt 5 i 10 uoop. - w brzmieniu : nie nahcza sig oplat za usunigcie
,,drzew lub lcrzewdw, kt6re zagrahajq bezpieczeitstwu ruchu drogowego[,..J " otaz ,,nie nalicza sig
oplat za usunigcie drzew, h6re obumarly lub nie rokujq szansy na prze|ycie z przyczyn
niezaleznych od posiadacza nieruchomoici ",

Jednocze6nie, bior4c pod uwagg zrSwnowalone uzytkowanie, rolg zieleni przyulicznej w
procesie fitoremediacji oraz potrzebg odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody, w oparciu o aft.
83c ust. 3 uoop., w treSci kt6rego wskazano, iz ,,Wydanie zenvolenia nq usunigcie drzewa lub
krzewu moze byt uzaleZnione od okreilenia przez orgqn nasadzeli zastgpczych lub przesadzenia
tego drzewa lub lrrzewu - zezwolenie na usunigcie drzewajw. zostalo :uzaleZnione od spelnienia
warunk6w okreSlonych w pkt 2 rozstrzygnigcia decyzjr, w terminie okreslonym w ppkt b), pkt 4
jej rczstrzygnigcia, w celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony
leLy, aby zakupiony material nasadzeniowy byl jak najlepszej jakoSci oraz zostal objgty pracami
piel ggnacyj nymi, gwarantuj Ecymi utrzymanie j e go we getacj i.

W dniu oglgdzin terenowygh,przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzewa
wnioskowanego do usunigcia nie stwigrdzorlo obecnBsci gatunk6w chronionych (art. 83c ust. 1

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.y o',o rzyrody) cyt.: "Organ wlalciwy do wydania
zezvvolenia na usunigcie drzewa lub krze jego wydaniem dokonuje oglgdzin w zalcresie
wystgpowania w ich obrgbie gatunkfw chrohi6:lryth";" '.1

Zgodnie z art. 83a ust. 2a i'6" ustawy o ochfonie prryrody zezwolenie na usunigcie
drzewa w pasie drogowym drogi publiczrrej zwytr4czeniem obcych gatunk6w topoli, wydaje
sig po uzgodnieniu z regionalnym riyrbktorem ochrony Srodowiska. Niewyra2enie
stanowiska w terminie 30 dni, a w prrypadku przeprowadzenia postgpowania
wyjaSniaj4cego - 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezrvolenia, o ktrirym mowa w ust. 2a,
przez organ, do ktrfrego zwr6cono sig o zajgcie stanowiska - uznaje sig za uzgodnienie
zezrvolenia.
Bior4c pod uwagg pov,lrZsze ustalenia orzeczonojak w rozstrzygnigciu.

Pouczenie:

1. W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr 1, wobec kt6rego przewidziano zast4pienie go
innym drzewem w punkcie 2 zezwolenia, a posadzone drzewo nie zachowa Z),rvotnoSci po 3 latach od
dnia uptywu terminu wskazanego w punkcie 4 ppkt b) lub przed uptywem tego terminu, z przyczyn
zale2nych od posiadacza nieruchomodci, nalo2ony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek
wykonania nasadzefi zastgpczych. W prrypadku niewykonania nasadzef zastgpczych zgodnie z
zezwoleniem, bQdQ mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji.
Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop,

Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym w pkt 4 ppkt a) ww. decyzji potraktowane zostanie jako
delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust, 1 pkt I uoop, polegaj4cy na usunigciu drzewabez
wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawg do wymierzenia administracyjnej kary pienig2nej
w wysoko$ci dwukrotnej oplaty za usunigcie drzewa.

Niniejsza decyzia wygasa w przypadku nieusunigcia drzewa w terminie okreSlonym w pkt 4 ppkt a) jej
sentencj i.
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Zobowiqzanie strony w punkcie 3 ww. decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi o dokonaniu nowego
nasadzenia ma na celu umo2liwienie stwierdzenia, 2e Strona wypetnila warunek okreslony w punkcie
2 ww. decyzji.

Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzewa nie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialnoSci kamej za
nieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotycz4cych ochrony
przyrody i ochrony zwierz1| w szczeg6lno$ci zakazu niszczenia gniazd i schronieri zwierz4t objgtych
ochron4 prawn4 oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w tr odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi,
dzialaj4cego z upowaZnienia Prezydenta Miasta \,odzi, w terminie 14 dni od dafy jej
otrzymania.

Zalaczniki3z

1 . Mapa z lokalizacj4 drzewa do usunigcia.
2, Mapa z lokalizacjq nasadzenia zamienne go.
3, Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody rzwrcrz?t.
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