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DECYZJA Nr ZZI 1196117

Dzialalqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. - Kodeks postppowania
aclnrinistlacyjnego(Dz.U.2017poz. 1257)wzwrqzkuzart.83 ust. 1,arl.83aust. 1,2a, art.83c
t-tst. 1,3 t4,art.83dust. I i2,art.86 ust. l pkt 5 i 10 ustawy zdnta 16 kwietnia 2004r. o ochronie
plzl,rody (Dz. L). z 2016 r. poz. 2134,2249,2260 z 2017, poz. 60, 132, 1074) po rczpatrzeniu
wnioskLr Zarzqdu Zielem Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10,

orzeka

l. Zezwoli(. Zarz4dowi Zieleni Miejskiej w \,odz| na usuniqcie 3 sztuk drzew
znajduj4cych siQ na terenie pasa drogowego ul. Bratyslawskiej w tr odzi (dziatki
ewidencyjne nr 595/82 oraz 109121 w obrpbieP-27) na wysokoSci nieruchomoSci nr 7,
wymienion)/ch w Tabeli nr 1, pn. v,rykaz drzew do usuniEcia,bez pobrania oplaty ztego
tytulu.

Ta bela l. Wykaz d

Lokalizacja drzew przedstawionazostal.ana mapie stanowi4cej zalqczniknr I do niniejszej
decyzjr.

2. Uzaleini(. wydanie zezwolenia na usunipcie 3 sztuk drzew wymienionych w pkt 1, od
zastqpienia ich sadzonkami nowych drzew w postaci 3 sztuk, jak w Tabeli nr 2.
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aDela nr l.

L.P Nr na
mapie

Gatunek

Obwrid pnia
drzewa na

wysoko5ci 130 cm
lw cmJ

P rzy czy na usunipcia drzew a

1 I
Topola

mieszaniec
euroamerykafski

l43cm Drzew a zamter aj qce, nie rokuj q
szansy na dalszy prawidlowy

rozwoj; posiadajq ubytki na pniu;
listwy mrozowe. RosnE przy

torowisku tramwaj owym MPK.
2 2

Topola
mieszaniec

euroamerykanski
140cm

J 3

Topola
mieszaniec

euroanerykariski
15Ocm

Drzewo zamrerajqce, nie rokuje
szansy na dalszy prawidlowy

rozwoj. RoSnie przy torowisku
tramwaiowvm MPK.



Tabela nr 2 W z nasadzef zamiennvch.

: obw6d pnia w cm na wysokosci 100

8-12 cm

Nowe nasadzenia nalef wykonad na terenie bpd4cym we wladaniu Zarz4du Zieleni
Miejskiej w \'odzi, w miejscu gwarantujQcym prawidlowy rozwrij nowych sadzonek. Norve
nasadzenia nie mog4 kolidowad z istniej4c4 i planowanq infrastruktur4 techniczn4.

3.Ustali6 nastqpuj4ce, kofcowe i nieprzekraczalne terminy reahzacjr zezwolenia:

a) termin usunigcia drzew, wymienionych w punkcie 1, ustala siQ do korica grudnia 2018r.;

b) termin wprowadzenia nasadzef zastgpczych o kt6rych mowa w punkcie 2, ustala siq
do kor[ca maia 2019 r.

Zmiana terminu usunigcia drzew bqdL terminu wprowadzenra nasadzef, zastgpczych moze
nastqpi6 na wniosek Zaruqdu Zielem Miejskiej w tr odzi w decyzji - zezwoleniu
zmreniajqcym, pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem o zmrangprzed,uplywem termin6w
wymienionych w podpunktach a i b powyzej.

4, Tobowi4za( Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr-odzi do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Depaftamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta \,odzi
o dokonaniu nowych nasadzeh.Informacje o nasadzeniachzamiennych wprowadzonychprzez
Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr odzi nale?y przesyla(, do Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w okresach poNrocznych, w terminach:
- do 15 lipca danego roku - w przpadku nasadzenia wykonanego w okresie od stycznia do

kof,ca czerwca danego roku,
- do 15 stycznia nastgpnego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od 1 lipca

do 31 grudnia danego roku.
Do powiadomieri naIeLy dolqczyc mapq lub szkic sytuacyjny z lokahzacj4 i inwentaryzacj4
wykonanych nasadzeri.

Uzasadnienie
Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznycli

w UMtr wplyn4l wniosek Zarz4du Zieleni Miejskiej, o wydanie pozwolenia na usunipcie 3 sztuk
drzew zpasa drogowego ul. Bratyslawskiej wN-odzi (dz. nr 595182 orazI0gl2I w obrqbie P-27).
w uzasadnieniu podano, Le drzewa s4cyt:. ,,zamierajqce". Do wniosku dol4czono:

- inwentary zacj g drzew ;

- mapQ z zaznaczona lokahzacj 4 wnioskowanych drzew do usuniEcia;
PodstawE materialnoprawn4 rozpalrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisl'

za.warte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawartajest zasada.
2e usuniqcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moze nast4pi6 po uzyskaniu zezwolenia
wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomolcizazgodqwlalciciela nieruchomoSci, wlaSciciela
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LnzEdzen, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dma 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny
( Dz. U. z20lh. poz. 459, zpo2n. zm.) - jeleh drzewo, bqd2krzew zagraaajqtymurzqdzeniom.
W rnySl 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, a w przypadku gdy zezwolenre dotyczy drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenta na usunigcie drzewa lub krzew6w, kt6re powinno zawiera(,: imiq, nazwisko, adres, lub
siedzibE wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania nieruchomoSci4
albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzeh, o kt6rych mowa w aft. 49$ 1

I(odeksn cywilnego, zgodq wlaSciciela nieruchomo6ci jeSli jest wymag ana, nazwe gatunku drzewa
lr"rb krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cm, a w przypadku gdy na tej
wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d ku2dego ztych pni, b) nie posiada wyralnie
wydzielor-rego pnia podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony drzewa. WielkoSi
powierzclrni, z kt6rej zostanie usuniEty krzew, miejsce, ptzyczyne,termin zamierzonego usuniqcia
drzewa lnb klzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika z celu zwiqzanego z prowadzeniem
dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany przez projektanta posiadajqcego
odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania dziatki lub terenu w przypadku
realizacjt inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie z ustaw4 z dniaT lipca 1994r. - Prawo
bndowlane okreSlajEce usytuowanie drzewa w odniesieniu do granrc nieruchomoSci i obiekt6w
br,rdowlanych istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzeri
zastEpczych, stanowi4cych kompensacjq przyrodniczqzausuwane drzewa lub krzewy lub projekt
przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqd? projektu
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacjt przedsiEwziEcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na
czynno6ci podlegaj4ce zakazom okreSlonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 r I0 oraz w art. 52 ust. 1 pkt
1.3.7,8,12,13,1 5 je2eh zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zLolonq dokumentacj4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w forrnalnych w przedlo?onym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
\,ryznaczono oglpdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzgdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglqdzin ustalono stan faktyczny, okreslono cechy usuwanych drzew - ich
wartoSi plzylodnicz1, w tym rozmiar drzew, funkcjg jak4 pelni4 w ekosystemie, wartoSi
kulturow4 walory krajobrazowe i lokalizacjq. W terenie stwierdzono, 2e drzewo
o trr inwentatyzacyjrrym I - topola mieszaniec euroamerykarflski o obwodzie pnia l43cm oraz
drzewo nr 2 - topola mieszaniec euroamerykar[ski o obwodzie pnia 140cm s4 zamieraj4ce, nie
rokuj4 szansy na dalszy prawidlowy rozwoj, posiadajq ubytki na pniu, listwy mrozowe. RosnE
przy torowisku tramwajowym MPK. Drzewo nr 3 - topola mieszaniec euroamerykarlski
o obwodzie pnia 150cm jest zamierajqca, nie rokuje szansy nadalszy prawidlowy rozwoj. RoSnie
ptzy torowisku tramwajowym MPK. Powy2sze drzewa stwarzajq zagrohenie bezpieczeristwa
ruchu drogowego otaznLe rokuj4 szansy na dalszy prawidlowy rozwoj.
Rozpoznaj4c sprawQ i oceniaj4c zasadnoSd przedlolonego wniosku, udzielono zezwolenia na
usunipcie 3 sztuk drzew gatunku topola mieszaniec euroamerykariski, Wszczegolnionych
w punkcie 1 sentencji decyzjt.

Zasadqjest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzewa lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usuniEcie drzew lub krzew6w.
.lakkolwiek treS6 art. 86 ust. 1 uoop zaklada wyjatki i tak nie nalicza siE oplat zausunigcie : 1)
,drzet4' lub krzevt6w, na ktorych usuniqcie nie jest wymagane zezwolenie; 2) drzew lub krzew6w,
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na ktfrych usuniqcie osoba fizyczna uzyskala zezwolenie na cele niezwiqzane z prou,adzenient
dzialalnoici gospodarczej; 3) drzew lub krzewdw, je1eli usuniqcie jest zwiqzane z odnov,cl
i pielpgnaciq drzew rosnqcych na terenie nieruchomofci wpisanej do rejestru zabytkft,; 4) drzer
lub hrzew6w, kt6re zagraiajq bezpieczeristwu ludzi tub mieni w istniejqcych obiektcrch
budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzefi, o kt6rych mowa w art. 49 S I Kodeksrr cyvtilnego.
5) drzew lub krzew6w, kt6re zagrazajq bezpieczeristwu ruchu drogowego lub koleioutego all:to
bezpieczeristwu heglugi;6) drzew lub lvzew|w w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych lub linii
kolejowych;7) drzew, kt1rych obwdd pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie przekraczcr.
a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, kloru,t jesionolistnego, klontr
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm w przypaclku pozostalltch
gatunk6w drzew - w celu przywr6cenia grunt|w nieuzytkowanych do uzytkou,ania rolniczego hrb
do innego uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym yv mielscotuynt plcrnia
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarott,crnicr
terenu; 8) krzewu lub krzew6w rosnqcych w skupisku, pokrywajqcych grtrnt do 50nt2, v, celtr
przywrdcenia grunt6w nieuzytkowanych do uzytkowania rolniczego lub do innego nzytkotvcmicr
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreflonym w miejscowym planie zagospoclctrovtaniu
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terentt; 9) clrzen, lttb
krzewdw w zwiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew ltrb krzewdw na terenach zieleni; 10)
drzew lub krzew6w, h6re obumarly lub nie rokujqszansy na przeLycie, z przyczyn niezale2nych od
posiadacza nieruchomoici;11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokolci 130 ct1l
wynoszqcym powyiej 100 cm, nienalezqcych do gatunk1w rodzimych, jezeli zostanq zastqpionc
w najbliZszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunkfw;12) drzeu, lub krzetvola,, fezeli
usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzybdw objqtych ochronq gatunkotvcl luh
ochrony siedliskprzyrodniczych;13) drzew lub krzewdw z grobli stawfw rybnych; 14) drzev, luh
krzew6w, iezeli usuniqcie jest zwiqzane z regulacjq i utrzymaniem koryt ciek6vt naturalnyc,lt.
wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzeri wodnych slu2qcych ksztaltowaniu zasob6v,tvodnych oruz
ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbqdnym do wykonania i utr.zymcrnia tych
urzqdzeri;15) drzew lub lcrzewdw usuwanych z terenu poligondw lub plac|w twiczeit, sluiqqtc.h
obronnoici paristwa.2. W przypadkach, o kt1rych mowa w ust. 1, jezeli wydanie zezyvolenia nu
usuniqcie drzewa lub krzewu zostalo uzaleznione od przesadzenia tego drzey,a lrrb h,zeu,u nllto
wykonania nasadzen zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzeu, nie zctchov,ub;
zywotnolci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu ncr ich przes'ctc{zenia
lub wykonanie nasadzeri zastqpczych, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn zcrleznltch otl
posiadacza nieruchomolci, organ wlasciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzeyt,ct lul't
krzewu nalclada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nosctdzen zastqpc4tch. Przepis;.t,
art. B3c ust. 4 oraz art. B3d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3. W przypadku niewykonctniu
nasadzeti zastqpczych, o kt6rych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usuniqcie drzeu,cr lul't
krzewu, stosuje siq przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji".

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z v,ryjqtkiem zwiqzanym z zaistnieniem, clwoch
przeslanek po pierwsze, drzewa wskazane do usuniqcia nie rokuj4 szansy na d,alszy prawidlor,vv
rozwSi, po drugie stanowi4 zagroLenie bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wobec powy2sze-9o
zezwolenra na usuniEcie drzew udzielono bez pobrania oplaty ztego tytuln, zgodnie z ar.t. 86 ust. I
pkt 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody cyt.'. ,,art. 86 ust. L Nie naliczu
siq oplat za usuniqcie; pkt 5) drzew lub krzew6w, kt6re zagra2ajq bezpieczeristytu mchtr
drogowego lub kolejowego albo bezpieczenstwu 2eglugi; pkt. l0 drzeyv lttb krzey,r5y,, kt6re
obumarly lub nie rokujq szans na przezycie, z przyczyn niezaleznych od posiadctczu
nieruchomoSci. "
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I

JednoczeSnie, maj4c na uwadze potrzebg odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody,
lv nrySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.'. ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie
zenttolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu mo2e byt uzaleLnione od olcreslenia przez organ
nasadzefi zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art. 83d ust. 2. W przypadku
ttzaleznieniq vtydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzen
zaslqpczych, zezu,olenie to okreila dodatkowo: 1) miejsce nasadzen; 2) liczbq drzew lub wielkoit
potttierzchni krzew|w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysoko1ci 100 cm lub minimalny wiek
krzett,6v,; 4) gatunek lu.b odmianq drzew lub krzew6w; 5) termin wykonania nasadzen; 6) termin
zlozenio inforntacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na usuniqcie drzew zostalo uzalehntone
od spelnienia warunk6w, okreslonych w punkcie 2 sentencji decyzjr, w terminie okreSlonym
w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubyku w ekosystemie
nriasta. W interesie Strony lezy,by zakupiony material nasadzeniowym byl jak najlepszej jakoSci
oraz zostal objqty pracami pielqgnacyjnymi gwarantujQcymi utrzymanie wegetacji.

W dniu oglpdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrqbie drzew wnioskowanych
do usnniEcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie
clrzetvcr ltLb krzewar przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin w zakresie wystqpowania w ich
obrqbie gatunk6ut chronionych".

Bior4c powyZsze pod uwagq orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

J.

W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rych przewidziano
zast4pienie ich innymi drzewami w punkcie 2 sentencji zezwolenia. a posadzone drzewa nie
zachowalq Zywotno5ci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 4 ppkt 2
sentencji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zalehnych od posiad,acza
nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzen
zastppczych. W przypadku niewykonania nasadzeh zastEpczych zgodnie z zezwoleniem, bpd4
n-riaty zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawa art. 86
ust.2i3uoop.

Usuniqcie drzew poza terminem okreslonym w pkt 3 ppkt 1 sentencji potraktowane zostanie
jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w aft. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy na
usuniEciu drzew bez wymaganego zezwolenra. stanowi4cy podstawq do wymierzenia
adrninistr'acyjnej kary pienipznej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usuniEcie drzew.

Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniqcia drzew w terminie okreslonym w pkt 3
ppkt 1 jej sentencji.

TobowiEzanie Strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta tr odzi
o dokonaniu nowych nasadzefi ma na celu umozliwienie stwierdzenia, Ze Strona wypelnila
waLunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.
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5.

6.

Uzyskanie zezwolenia na usuniEcie drzew me zwalniaz obowi4zku i odpowiedzialnoSci karnej
za nieprzestrzeganie zakaz5w I ogranrczef wynikajqcych z przepis6w og6lnych, dotyczEcych
ochrony przyrody i ochrony zwierzg, w szczeg6lnoSci zakazu niszczenia gniazd
i schronief zwierzg objgtych ochronq prawne oraz humanitarnego traktowania zwrerzqr
dzikich.

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

Zalaczniki:

1. Mapa zlokalizacjqdrzew do usunipcia.
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody izwierzqt.
Otrzymuia:

qd Zieleni Miejskiej
03 N,6d2, ul. Konstantynowska 8/10

2. ala
Do wiadomoSci:
Zarzqd Dr6g i Transportu
90-447 tr-6d2,ul. Piotrkowska 173

W y dzial Go spodarki Komunalnej
90-447 N,6d2,uI. Piotrkowska 175

Zrvolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa zdnia16listopada 2006r. o oplacie skarbowej (ednolitytekst: Dz IJ.z2016r.,poz.
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