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Lokalizacia drzewa przedstawionego zostila na mapie stanowi4cej zalqczttk nr 1 do

niniejszej decYzji'

2.|Jza|eLni(rnrydaniezezwo|etianausuniqciedrzevtawymienionegowpktl,od
zastqlienia go ,Jrootenowego Arr"*u * ptstaci L sztuki, jak w Tabeli nr 2'

Drzewo zantermrlqce' nie rok{e
szansy na dalszY PrawidlowY

rozw6j ; Posiada ubYtek kolumnowY;

["#i rozgalgAone v ksztalhie'

Wy stEP ow anre grzYba nadrzewnego

ttu pnio' RoSnie ok' l,5m od ciqgu

jezdnego oraz ok' 2m od ciqgu

Pieszego'

l4lcm
(we wniosku

i46cm)

LiPa
drobnolistna



Tabela nr 2 W nasadzef zamienn

Nowe nasadzenie naleLy w
Miejskiej w tr odzi, w miejscu we wladaniu Zarz4du Zieleni
nasadzenia nie mog4 kolidowad rozw6i nowej sadzonki. Nowe

struktur4 techniczn4.
3'ustalid nastgpuj 4ce, koricowe i nieprzekr aczalneterminy realizacji zezwolenia:a)terminusunipciadrzewa,wymienionegowpunkcie1,ustalaSie@;

') ITH?.H""TttTl';":ur"O'enia zastqp czeso o kt6rvm mowa w punkcie 2, ustara siq

Zmiana terminu usunigcia drzewabqdL te
nast4pi6 na wniosek Zarzqdu Zieleni
zmieniaj.qcym, pod warunkiem wystqpienia i
wymienionych w podpunktach a i b powy2ej.

sadzenia wykonanego w okresie od stycznia do

u nasadzenia wykonanego w okresie od 1 lipca

szkic s5,tuacyjny z lokalizacj4 i inwentar yzacj4

Uzasadnienie

- map g z zaznac zona rokarizaci q wni o sko wane go dr zew ado u s uni Eci a ;
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Podstawq materialnoprawn4 rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowiq przepisy

za.warte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W ar1. 83 ust. 1 uoop. zawarlta jest zasada, 2e

usuniqcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci mo2e nastqrid po uzyskaniu zezwolenia

*ydanego na wniosek: posiadacza nieruchomolci za zgodqwla6ciciela nieruchomoSci, wlaSciciela

uitqdtei, o ktorych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny

i nz. U. z 2017r. poz. 459, z poLn. zm.) - je4eh drzewo, bqdLk:rzew zagrtzaiqtym urzqdzeniom'

W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwoleme na usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomorici

wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decylt
administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu z terenu

nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabl.tkow - wojew6dzki konserwator zabltk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarlo obligatoryjne elementy wniosku o wydanie

zezwoleniana usunigcie drzewa lub krzew6w, kt6re powinno zawrerac'. imiE, nazwisko, adres, lub

siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania nieruchomoSci4

albo oSwiadczente o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49$ 1

Kodeksu cywilnego, zgodgwlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana, nazwQ gatunku drzewa

lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cm, a w przypadku gdy na tej

wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kaZdego z tych pni, b) nie posiada wyru2nre

wydzielonego pnia podanie obwodu bezpoSrednio poniZej korony drzewa. WielkoSi

powierzchni, z kt6rej zostanie usuniEty l<rzew, miejsce, przyczyr"rQ, termin zamierzonego usuniqcia

drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniqcie wynika z celu zwiqzanego z prowadzeniem

dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany przez projektanta posiadajqcego

odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania dziaNki lub terenu w przypadku

reilizacjr inwestycji, dla ktorej jest on wymagany zgodnie z ustaw4 z dniaT lipca 1994r. - Prawo

budowlane - okre3lajqce usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomo6ci i obiekt6w

budowlanych istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzen

zastEpczych, stanowi4cych kompensacjg przyrodniczqza.ssrtwane drzewa lub krzewy lub projekt

przeiadzema drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqdL projektu

zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo

postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w reahzacjr przedsiEwzigcia w zakresietoddriuly*utria 
na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na

czynnoScipodlegaj4cezakazomokreslonymwart.51 ust. l pkt 1-4 il0 orazwart.52ust. l pkt

1 ,3 ,7 ,8,12,!3 , 1 5 j eZeli zostalo wydane.

Po zapoznaniu siE ze zloaonqdokumentacje w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono

brak6w formalnych w przedloaonym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
yqaznaczorto oglEdziny w terenie celem przeprowadzenta czynnoSci urzqdowych. W trakcie

trwaj4cych na gruncie oglqdzin ustaiono stan faktyczny, okre6lono cechy usuwanego drzewa '
jego wartoS6 przyrodnicz4 w tym rozmiar drzewa, funkcjg jak4 petni w ekosystemie, warloS6

kulturow4 walory krajobrazowe i lokalizacjg. W terenie stwierdzono, 2e drzewo wnioskowane

do usuniqcia to lipa drobnolistna o obwo dzie pnra I47 cmjest zamierajqce, nie rokuje szansy na

dalszy prawidlowy rozwoj. Drzewo posiada ubytek kolumnowy, konary tozgalpzione v ksztaltnie.

WystEpowanie grzyba nadrzewnego na pniu. RoSnie ok. 1,5m od ci4gu jezdnego oraz ok.2m od

c i 4gu pi e s ze go. P owy2sze drzewo slw ar za zagr oZenie bezpieczenstwa ruchu dro gowe go.

RozpoznajEc sprawQ i oceniaj4c zasadnoS6 przedlo2onego wniosku, udzielono zezwolenia na

usuniqcie I sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, Wszczegolnionego w punkcie

1 sentencji decyzjl

Zasadqjest, Ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzewa lub krzew6w,

kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzew lub krzew6w.

.Iakkolwiek tresd art. 86 ust. 1 uoop zaldada wyjetki i tak nie nalicza siE oplat za usuniEcie : 1)

J
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,drzew lub lrrzewfw, nq ktLrych usuniqcie nie jest wymqgane zezwolenie; 2) drzew lub krzewrjv,,
na kt'rych usuniqcie osoba fizyczna uzyskala zezwolenie na cele niezwiqzane z prowadzeniem
dzialalno1ci gospodarczei; 3) drzew lub krzew6w, je1eli usuniqcie jesi zwiqzane z oclnov,q
i pielqgnacjqdrzew rosnqcych na terenie nieruchomoici wpisanej do rijestru zabytk6vt; 4) dt"zeti
Iub krzew6w, ktory zagraLaiq bezpieczeitstwu ludzi lttb mieni ; istuiejqcych obiektach
budowlanych lub funkcionowaniu urzqdzen, o kt6rych mouta w art. 49 S I Kodeiksu cywilnego;
5) drzew lub krzewdw, kt6re zagraiajq bezpieczeristwu ruchu drogowigo lub kolejowego a"lbo
bezpieczefistwu Zeglugi;6) drzew lub krzewfw w nuiqzku z przebudowq iAg publicznychlub hnii
koleiowych|7) drzew, ktdrych obw6d pnia mierzony nct wysokoici 130 

-cm 
nie przekracza;

a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nuyczajnego, klonu jesionolisinego, klonu
srebrzystego' robinii akaciowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm -, prrypodh,t pozostalych
gatunk6w drzew w celu przyur6cenia grunt6w nieu2ytEowanych do uzytiowania roiniczego lah
do innego uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem terentr, okreilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarotutanicr
terenu| 8) krzewu lub krzewfw rosnqcych w skupisku, pokrywajqcych grunt do 50m', w celu
przywr6cenia grunt1w nieuzytkowanych do u2ytkowania rolniczego lub do innego uzytkowanicr
zgodnego z przeznaczeniem terenu, olve1lonym w miejscowym planie zagospodarovtanict
przestrzennego lub decyzii o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenLt; 9) drzew lrtb
krzew1w w zwicpku z zabiegami pietqgnacyjnymi drzew lttb krzew|w na terenach zieleni; 10)
drzew lub krzew|w, kt6re obumarly lub nie rokujqszansy na prze|ycie, z przyczyn niezaleznych ocl
posiadacza nieruchomoici;l1) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokoici . 30 cn1
wynoszqcym powyiei 100 cm, nienalehqcych do gatunk6w rodzimych, jeieli zostanq zastqpione
w naibliZszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatumk|w;12) irzew lub krziu,6w, jezeli
usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzybfw objqtych ochronq gatunkowq lub
ochrony siedlisk przyrodniczych; 13) drzew lub krzewdw z grobli itiwAw rybnych,: 14) drzew lah
krzew6w, jezeli usuniqcie iest zwiqzane z regulacjq i utrzymaniem koryt ciek6w natyralnych,
wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzeri wodnych sluzqcych ksztaltowaniu zasoboy, wodnych orctz
ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbqdnym do wykonania i utt.zymania tych
urzqdzeri|15) drzew lub krzew6w usuwanych z terenupoligondw lub plac|w twiczefi, sluzqiltch
obronnoici paitstwa.2. W przypadkach, o kt6rych mowaw ust. 1, jdeli wydanie zenvolenia ncr
usuniqcie drzewa lub lcrzewu zostalo uzaleznione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo
wykonania nasadzefi zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzeio lub lo"zew nie zachovtabt
2ywotnoici po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadrenie
lub wykonanie nasadzefi zastqpczych, lub przed uptywem tego okresu, z przyczyn zaleznych od

chomoici, organ wlalciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzeu,a lttb
onownie w drodze decyzii obowiqzek wykonania nasadzen zastqpczych. Przepisltqrt. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3. W przypadku niet,tykonanicr

nasadzeri zastqpczych, o kt1rych mowq w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na isuniqcie drzeuta lub
krzewu, stosuje siq przepisy o postQpowaniu egzekucyinym v) administracji',.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z vryjqtkiem zwtqzanym z zaistnieniem, dw6ch
przeslanek po pierwsze, drzewo wskazane do usunipcia nie rokuje rrunry na d,alszy prawidlowy
rozw6j, po drugie stanowi zagrozeme bezpieczenstwa ruchu diogo*ego. Wobec powyzsregt
zezwolenta na usunigci e drzewa udzielono bez pobranta oplary z tego tytulu, zgodnie z art. g6 ust.
1pkt5 i l0ustawy zdnia 16kwietnia 2004r.oochronie przyrodyiyt.:,,art. 8-6ust. l. Nienaliczct
siq oplat za usuniqcie: pkt 5) drzew lub krzew6w, 

-ktdre 
)agiazaiq bezpieczer4shttu ruchu

drogowego lub kolejowego albo bezpieczerist'wu Leglugi; pkt. 
-10 iriew lib lerzey,ow, kt6re

obumarly lub nie rokujcp szans na przezycie, z przyczyn niezaleznych od posiadacza
nieruchomolci. "
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JednoczeSnie, maj4c na uwaclze potrzebq odnawiania zasob6w skladnikow przyrody,

w nrySl art. 83c ust. 3l art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody,cyt.'. ,,art. 83 c ust. 3' Wydanie

zezwolenia na ustmiqcie clrzewa lub krzewu moze byt uzaleLnione od olrreSlenia przez organ

nosadzen zastqpczyci lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art. B3d ust' 2' W przypadku

,zaleznienict ;,ydania zezwolenia na usiniqcie drzewa lub lcrzewu od wykonania nasadzeri

zastqpczych, zezwolenie to okrella clodatkowo: 1) mieisce nasadzen; 2) liczbq drzew lub wielkoit

povtierzchni krzewdw; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na
-h'zeyt6w; 

4) gatunek lub odmianq clrzew lub krzew6w; 5) t

zlo2enict informacji o wykonaniu nasadzeit", zezwolerTie na

od spehrienia warunk6w, okre6lonych w p ie okreSlonym

w podpunt<cie b) w punkcie 3 jej sentencj w ekosystemie

miasta. W interesie Stony lezy,by zakupiony lepszej jakoSci

oraz zostaLobjgty p.u"u*i pieLqgnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanie wegetacji.

W dniu oglqdzin terenowych przeplowadzonych pIzez olgan w obrqbie drzewa

wnioskowanego do usuniqcia nie stwieidzono obecno5ci gatunk6w chronionych (art. 83c ust' 1

trstawy , dnri 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydania

zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin w zakresie

u)t5tqpevtctnia w ich obrqbie gatunk6w chronionych" '

ZgorJnie z treSci4 art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie prryrody, nrgjekt niniejszej decyzji

uznano za tzgodni,ony przez Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w tr-odzi,

w zwi4zku z niiwyraireniem stanowisk^ pyzez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania

p roj ektu niniej szego zerw olenia.

Bior4c powylsze pod uwagq orzecz.orlojak w sentencji'

Pouczenie:

1. W odniesieniu do drzewa rvymienionego w punkcie m 1 sentencji, wobec kt6rego

przewrdziano zastqpienie go innym clrzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenia. a posadzone

drzewo nie zachowla zywotnoSci po 3 latach c d dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 4

ppkt 2 sentencji lub przed uplywem tego termifirL, z przyczyn zaleznych od posiadacza

nieruchomoSci, natozony zosianie ponownie w drodze decyzii obowiqzek wykonania

nasadzenia zastgpczego. w przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie

z zezwoleniem, bqdq mial'y zaitosowanie przepisy o postEpowaniu egzekucyjnym

w administracji. Podstawa art. 196 ust. 2 i 3 uoop'

2. UsuniEcie drzewapoza terminem okreslonym w pkt 3 ppkt 1 sentencji potraktowane zostanie

jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w ar1. 88 ust. I pkt 1 uoop, polegaj4cy na

usuniEciu drzewa bez Wmnganego zezwolenia, stanowi4cy podstawp do wymierzenia

administracyjnej kary pieniqZnej w wysokosci dwukrotnej oplaty za usuniqcie drzewa.

3. Niniejsza d.ecyzjawygasa * prrypudku nieusunigcia drzewa w terminie okre6lonym w pkt 3

ppkt 1 jej sentencji.

4. Zobowiqzanie Strony w punkcie 4 sentencji

Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie
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5.

6.

o dokonaniu nowego nasadzenia mana celu umoZliwienie stwierdzenia,2e Strona wypetnilawarunek okreslony w punkcie 2 sentencji decyzji.

zwalnra z obowrqzku i odpowiedzialnoSci
zef wynikaj4cych z przepisow og6lnych,
, w szczegdlnoSci zakazu niszczema sniazd
oraz humanitarnego traktowania ziierzat

otrzymania.
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Zalaczniki:

] Yp" zlokalizaciqdrzewado usuniEcia oraz nowym nasadzeniem zastQpczym2. Informacja dodatkowa w zakresie oJ.ony przyrody i zwierzqt.
Otrzvmuia:

l"\
ftl lZarzqd Zieleni Miejskiej
'v g4-303 Lod2, ul. (onsrantynowska gi l0

2. ala
Do wiadomoSci:

Zarzqd Dr6g i Transportu
90-447 tr 6dL,ul. piohkowska 173

Zrvglniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia T6listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (ednolity tekst: Dz rJ. 22016 r., poz. lg27).
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