
PREZYDENT MIAST A \'ODZT
znak: D S S-O SR-i.6 1 3 1 .192L201 6 1 2017'AKO tr 6d2, dnia 09.06.2011 r.

DF'CYZJA NR ZZ1650117

Dzia\ajqcnapodstawie art. 10 $ 2 orazart.104 ustawy zdnia14 czetwca 1960 r' - Kodeks

fortEpo*unia administracyjnego (Dz. U. 2016 poz.23 zp62n. zmianami) w zwi4zku z art' 83

ust. 1,art.83aust. 1,art.ti3c"rt.f,3i4,art.83dust. 1i2,art.86ust'1pkt4i10ustawy
z dnra 16 kwietnia"2}}4 r. o ochronie przyrody (Dz. IJ. z 2016 r', poz' 2134) - po

rozpatrzeniu wniosku ZarzqduZieleniMiejskiej wN'odzizlsprzy ul' Konstantynowskiej 8/10

(piimo znak: ZZM.W ZM.ZT .5 0 1 . 804'20 1 6.BW)'

orzeka:

1. Zerwoli(. Zaruqdowt Zieleni Miejskiej w \-odzi na usuniqcie 2 szt' drzew, rosnqcych

w na terenie nieruchomoSci przy ui. l,iietta b. n. w N'odzi (dziaLka ewidencyjna nr 188/40

w obrgbie B-50), wymienionych w Tabeli nr 1, pn. Wykaz drzew do usuniqcia, bez

pobrania oplatY ztego tYtulu'

us$uowanie drzew objp m okreslone zostalo w zal4czniku

stanowi4cym mapQ z naniesion4lokalizacj qdtzew do usuniqcia.
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do decyzji,

z. IJzaleLnii.wydanie zezwoleniana usuniqcie drzew wymienionych w pkt 1 od zast4pienia

ich sadzonkami innych dlzew,w liczbie 2 szt.,wymienionych w Tabeli nr 2'

Nowe nasadzenia nale1y wykona6 na dzia\ce ewidencyjnej nr 188/40 w obrqbie B-50,

w najbli2szym s4siedztwie usuwanych drzew lub na terenach bEd4cych w zasobach Miasta,

porortuja"ych w administrowaniu Zarzqdu Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym

prawidlowy rozw6j nowych sadzonek. Planowane miejsca nasadzeri nie mog4

kolidowad z istniej4cq i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3. Ustalid nastqpujqce, kofcowe terminy reahzacii zezwolenia:

nr rzew la

L.p. Gatunek
Obw6d Pnia na

wvsokoSci 130cm [cml
Przyczyna

I
Robinia akacjowa

(wielopniowa)
77+91+40+140

Drzew a posiadaj 4 zaburzon4statykq (pn ie

drzew odchylaj4siq od siebie - pochylaj4

siE w stronE ciqgu pieszego)' W miejscu

rozwidleri drzew a posiadaj q oslabione

wla6ciwoSci mechaniczne Istniej e

zagrolenie,2e konary drzew mog4 sig

rozlama(' i spowodowad zagroZenie dla

os6b poruszaj4cych siq po ww. terenie. Na

pniach widoczne s4 pr6chniej 4ce ubytki
wglqbne, w koronie widoczny jest susz'

W chwili obecnej drzewa stanowt4

zasroZenie bezpieczefistwu ludzi i mienia'

2
Robinia akac.lowa

(wielopniowa)
1g6a7S+60

Tabela nr 2 - WYkaz nasadzef za

Parametry nasadzef : Obw6d pnia /w cm/
na wYsoko6ci 100 cmL.p. Gatunek Ilo56 nasadzert szt.

i Robinia MaLgorzatY

,,Pink Cascade"
2sA. I4cm



l)

z)

usunrQcle drzew wymienionych w
w terminie do korica srudnia 20lg r.;
wprowadzenie nasadz en zastgpczy ch,

punkcie ff 1 sentencji moze nast4pii

o ktorych mowa w punkcie nr 2 sentenciipownno nast4pii w terminie do korica grudnia 20lg r.:

4' zobowi4za(' zatzqd, ziereni Miejskiej w tr-odzi do poinformowania wydaj4cegozezwolenie o wykonaniu nasadzen zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 2 sentencjiw terminie do 14 dni od daty ich wykonania.

lJzasadnienie
Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Ro

UMI- wplynql wniosek Zarzqdu
Konstantynowskiej 8/10 w sprawie wyd

zawar1e w rozdzrale 4 ustawy o ochronie przy
ze usunipcie drzew lub krzewow z terenu

I2l, zpoLn. zm. ) _ jezeli drzewo, bqdlkrzew
st.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub

bo prezydent
y drzewa lub
konserwator

z celu zwrqzanego zprowadzeniem dzialalnoSc

rk6w realizacjr przedsipwziEcia w zakresie
:nie w stosunku do gatunkow chronionych naczynnoscipodlegaj4cezakazomokre5lonymwart.51 ust. l pkt 1-4 ir0 orazwart.52 ust. Ipkt 1,3,7,8,12,13,I5 je2eli zostalo wydane.
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po zapoznaniu siq ze zNo1onqdokumentacjq w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono

brak6w formalnych w przedNoZonym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa

1tryznaczono oglpdziny w terenie celem przeprowadzenra czynnoSci urzEdowych. W trakcie

trwaj4cych na gruncie oglqdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanych drzew -

ich warloSi przyrodnic z;4, w tym rozmiar drzew, funkcj q j ak4 petni4 w ekosystemie, waftoSi

kulturow4 walory krajobrazowe i lokalrzacjE. W terenie stwierdzono 2e drzewa posiadaj4

zaburzonq statykq (pnie drzew odchylaj4 siE od siebie - pochylaj4 siE w stronE ci"4gu

pieszego). Na pniach widoczne s4 pr6chniej4ce ubyki wgiqbne, w koronie widoczny jest

susz. W chwili obecnej drzewa stanowi4 zagroleniebezpieczehstwu ludzi i mienia. Drzewa

w obecnym. stanie posiadajq niewielk4 wartoSc kulturow4 przyrodniczEoraz krajobrazow4'

Na t4 okolicznoS c sporzqdzono protok6t oglEdzin.
Rozpoznaj4c rpiu-q i oceniaj4c zasadnoS6 przedlolonego wniosku, udzielono zezwolenta

nu ,1rr,niq"ie 2 situk drzew gatunku robinia akacjowa, Wszczegolnionych w punkcie i
sentencji decyzji.

Zasadqjest ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniqcie drzew lub krzewow,

kt6re nalicza i poUlera organ wtaSciwy do wydania zezwolenia na usunipcie drzew lub

krzew6w. Jakkolwiektresd art. 86 ust. 1 uoop zaldadawyj4tki i tak nie naltcza siE oplat za

usuniEcie : 1) drzew lub krzew6w, na kt6rych usuniqcie nie jest wymagane zezwolenie,'

2) uchylony; j) drzew lub krzew6w, jeaeli usuniqcie jest zwiqzane z odnowq i pielqgnaciq

drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk1w; 4) drzew lub

lvzew6w, kt6re zagraZajq bezpieczenstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiekta.ch

budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeh, o kt\rych mowa w art. 49 S I Kodelcsu

cywilnego; 5) drzew lub krzew6w, kt6re zagrazajq bezpieczenstwu ruchu drogowego lub

kolejowego albo bezpieczensfwu zeglugi; 6) drzew lub lcrzew|w w zwiqzku z przebudowq dr6g

publicznych lub tinii kolejowych; 7) drzew, kt1rych obw6d pnia mierzony na wysokolci I j0
cm nie przekracza; a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nvyczainego, klonu

jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm -
w przypadku pozostalych gatunk6w drzew - w celu przywr6cenia grunt|w nieuzytkowanych

do uiytkowania rolniczego lub do innego u2ytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu,

okreilonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzii o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu; 8) krzewu lub krzewfw t/osnqcych w skupiskach,

pokrywajqcych grunt o powierzchni do 50 m2, w celu pr4wr6cenia gruntdw nieuLytkowanych

do u2ytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, olTeilonym

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodctrowania "terenu; 
9) drzew lub lcrzew6w w zwiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi

drzew lub lcrzewdw"na terena.ch zieleni; 10) drzew lub lcrzewdw, ktdre obumarly lub nie

rokujq szansy na przezycie, z przyczyn niezaleinych od posiadacza nieruchomoici; 1 1) topoli

o obwoclzie pnia mierzonym na wysokolci 130 cm wynoszqcym powyhei 100 cm,

nienaleiqcych do gafunk6w rodzimych, je2eli zostanq zastryione w najbli1szym sezonie

wegetacyjnym drzewami innych gatunk|w; 12) drzew lub lcrzew6w, ie2eli usuniqcie wynika

z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb6w objqtych ochronq gatunkowq lub ochrony

siidtisk przyrodniczych; 13) drzew lub krzew6w z grobli stawtw rybnych, 14) drzew lub

lcrzew6w, jeieti usuniqcie jest zwiqzane z regulacjq i utrzymrtniem koryt ciek1w naturalnych,

wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzen wodnych sluiqcych kszta.lto\a,aniu zasobdw wodnych

oraz ochronie przeciwpowodziowej w zalvesie niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych

urzqdzen; 15) drzew lub krzew|w usuwanych z terenu poligon|w lub plac6w twiczen,

s lu2 qcy ch o br o nno i c i p arits tw a.

2, W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. l, jezeli wydanie zenuolenia na usuniqcie drzewa

lub krzewu.zostalo uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu albo wykonania
nasadzen zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowaty

2ywotnoici po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich
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przesadzenie lub sepczych, przyczyn
zaleznych od pos organ wla usuntqcie
drzewa lub krze w drodze nasadzen
zastqpczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowieclnio.3' W przypadku niewykonania nasadzen zastqpczych, o ktfirych mowa w ust. 2, zgodniez zen'voleniem na usuniqcie drzewa lub lwiewu, stosuje siq przepisy o postqpowaniu
e gzekucyj nym w administracj i " .

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z vqtjqtkiem zwiqzanym z zaistnieniem,
dw6ch przeslanek po pierwsze, drzewa wskazane oo usuniEcia- stanowi4 zagro1enie
bezpieczehstwa os6b i mienia w istniej4cych obiektach budowlanych, po drugie nie rokujq
szansy na dalszy prawidlowy rozwol. Wobec powyzszeg o zezwolenia na usuniEcie ww.
drzew udzielono bez pobrania optraty ztego tytulu, zgodnie z art.86 ust. I pkt 4 i 10 ustawy
zdnt'a 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cfi.:,,art. 86 ust. i. Nie nilirro.siqoptat za
usuniqcie" pkt 4) drzew lub lcrzewfw, lrtdre zagrazajq bezpieczeristwu ludzi lub mienia w
istnieiqcych obiektach budowlanych tub funkcjonowaniu urzqdzeri, o kt1rych mowa w art. 49
$I Kodeksu cywilnego; pkt 10) drzew lub lvzewdw, kt6re obuma.rly lub"nie rokujqszans na
przeiycie, z przyczyn niezale2nych od posiadacza nieruchomoici, "

Jednoczesnie, maiEc zebg odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody,
w mysl art. 83c ust' 3 u ptzyrody cyt.: ,,wydanie zezworenta na usuniqcie
drzewa lub krzewu mo2e d olo eslenia przez organ nasadzen zastqpczych lub

krzewu" oraz art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody
ia wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu od
h, zenvolenie to olcreila dodatkowo; t) miejsce nasadzen; 2)liczbq drzew lub wielkoit powierzchni krzew6w; 3) minimalny oiw6d pnia drzewa na

wysokofci 100 cm lub minimalny wiek lcrzew|w; 4) gartunek lub odmianq d;ew hb lrrzew7w;5) termin wykonania nasadzen; O termin
zezwolenie na ich usuniEcie zostalo uzaleL
w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie o
sentencji, w celu zrekompensowania ubytku
by zakupiony material nasadzeniowy byt j
pi e I E gnacyj nymi gwarantuj 4c ymi utrzymani

Pomimo braku stanowiska wszystkich wsp6lwtraScicieli nieruchomoSci w kwestii
wycigcia ww, drzew, ze wzglgdu na zagrolenie bezpieczefstwa ludzi, zezwolenieh" *y.ii.i.
2 szt' robinii akacjowych udzielono w oparciu o art. 10 $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postEpowania administracyjnego.

w dniu oglqdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzew
wnioskowanych do usuniEcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. g3c ust.
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrodyfc yt.: "organ wraiciwy do wydania
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu przed- l'ego wydiniem dokonuje ogtqdzin
w z a lcr e s i e wy s t qp ow ani a w i c h o b r qb i e g atunk6w- c hr o nib ny ch " .

Bior4c powyZsze pod uwagg ) orzeczonojak w sentencji.

Przed p usunipcia drzew objEtych niniejszym zezwoleniem, prosimy
o zapoznani aodatkow4 w zakresie ochrony przyrody oraz ochron y zwierzqt,
zawarlqw z decvzii.

Pouczenie:
l. W odniesieniu do drzew

zast4pienie ich nowymi
zachowaj4 zywotnodci
3 ppkt. 2 sentencji lub
nieruchomoSci, naloZony
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2

4

5

3.

zastqpczych. W przypadku niewykonania nasadzeri zastEpczych zgodnie z zezwoleniem, bqd4

-ialy ,urtosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawa art' 86 ust'

2 i 3 uoop.
UsuniEcie drzew poza terminem oke6lonym w punkcie 3 ppkt a sentencji potraktowane zostanie

iato Olfirc administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust' I pkt 1 uoop, polegaj4cy na usuniqciu

drzew bez wymagun"go zezwolenia, stanowi4cy podstawq do wymierzenia administracyjnej kary

pieniqZnej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usuniEcie drzew'

ilinie.lszadecyzja wygas aw przypadku nieusuniqcia drzew w terminie okreSlonym w pkt 3 ppkt 1

jej sentencji.-ZobowiqzinLe 
strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony

Srodowiska i nohictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta tr-odzi

o dokonaniu nornych nasadzef. ma na celu umo2liwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila

warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzjt'.

Uzyskanie t r*ol"n ina usuniEcie drzew nie z .alnia z obowiqzku i odpowiedzialno6ci katnej za

nieprzestrze ganie zakazow i ograniczeri wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotycz4cych

ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczegolnoilci zakazu niszczenia gniazd i schronieri

zwierzqt objqtych ochronq prawnqoraz humanitarnego traktowania zwietz4t dzikich.

6. od ninieiszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego um

Odwolawczego w N'orJzi, wniesione z poSrednictwem Dyrektora Wydzi rony

Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu

dzialaj4cego z upovyaZnienia Prerydenta Miasta \,odzi, w terminie 14 d
t

otrrymahia.

Zalaczniki:
1. Mapa zlokaltzacjqdrzew do usuniqcia oraz z lokalizacj4
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i

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

2. Na

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o oplacie skarbowej (iednolity tekst: Dz.

JCJ

1\\Zarzqd
94-303

16 r, poz. 1827)
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