
PREZYDENT MIASTA \'ODZI

Znak'. DSS-OSR-I.6 1 3 1 .251 .2017'E G +-6d2, dnia 12.05.2017 r.

usunigcie 1 sztuki drzewa,

na terenie Pasa drogowego

bez pobrania oplaty z tego t'y'tutu.

DECYZJ A ZZl552117

Dzialaj4c na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r' Kodeks postgpowania

.) oraz art. 83 ust. 1, art' 83a ust' 1, art' 8-?'c ust'

ia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz' U' 22015 t''
oP, - po rozpatrzeniu wniosku Zarzqdu 2l'ieleni

1 0 (znak: ZZM.W ZM'ZT'501'340'20 1 7'WS)'

orzeka:

1. Zieleni Miejskiej w \'odzi' na

Tabeli ff 1, znajduj4cego siQ

r 44 (dzialkam 3OlT w obrqbie W-13),

Tabela nr 1

Wvkaz drzew do usunlgcla

PtzYczYna usulllgcla

-.Drt"*o silnie pochylone zlicznymi wglqbnymt ubytliaml

wypr6chnieniami (mozliwy ubytek kominowy), stwarza

,agr o zenie b ezpie czenstwa. ruchu dr o g o we g o o r az lvdzi
mrenla.

L.p. Gatunek
Obwod
pnia w

cm

1 Robinia akacjowa 159

Lokabzacja drzewa,przedstawiona zostal aw zal4czniku nr 1 do niniejszej decyzji'

ionego w pkt 1, od odtworzenia zieleni

w postaci 1 sztuki drzewa' Min'imalne

pn. WYkaz nasadzeh zastqPczY ch'

Tabelanr 2

2.

drzew do

'Wvkaz nasadzen

L.p. Gattrnek
IloSd nasadzen

szt. lm2

ParametrY nasadzen: Ubwod
pnia /w cm/ na wYsokoSci

i00 cm/wiek krzew6w

1 Drzewo liSciaste 1 8
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Nowe nasadzenie nalehy wykonac na terenie pasa dLrogowego ul' Limbowej lub na terenach

bgd4cych w zasobach Miasta pozostaj4cych w adn:rinistrowanru zarzqdu Zieleni Miejskiej

w miejscu gwarantuj4cym prawidto*y to#oj nowych sadzonek' Planowane mieisce nasadzenia

nie miie kolidowai z 
-istniej4c4 

i planowan4 infrastruktur4 techniczn4'

ustalid nastgpuj4ce, kofrcowe i nieprzekraczalnetermin'y realtzacji zezwolen\a:

a) termin.rr.tttig"iu dtzewawymienionego w p cie 1 - do korica 2018 r';
J



b) termin wprowadzenia nasadzenia
w punkcie 2 sentencji - do krorica 

nowego drzewa)' o kt6rym mowa

Zmtana terminu usunigcia drzewa na wniosek strony w decyzjizezwoleniu zmieniaj4cym, pod warunkiem ioskiem o zmiang przed.uplywemterminu wymienionego w punkcie 3a.

4' zobowi4zad wnioskodawca ',1'arzEd zieleni Miejskiej z siedzibE w tr odzi pruy ulicyKonstantynowskiej 8/10, do powiadomienia wydzialu o"il;^-grodowiska i Rolnictwaw Departamencie. Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi o wykonaniu nasadzeniazastEpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od aaty lego wykonania.Do powiadomienia nalely doLqczyi mapg z lokal izacj4posadzonego zamienni e drzewa orcz Jcgonazwy gatunkowej.

Uzasadnienie
Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i

usunigcia.

w rozd
drzew

ew zagraZajE tym urz1dzeniom. W mySl art. g3a
Krzewu z terenu nieruchomoSci

instancji w6jt, burmistrz albo prezydent miasta w formie d,ecyzji administracyj
gdy zezwolenie dotyc zy drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci wpisanej dowoj ew6dzki konserwator zabr,tk6w.

atoryjne elementy wniosku o wydanie zezwolenia
nazwisko, adres, I

tadania nieruchom
mowa w art. 49f

st wymagana, nonu? gatunku drzewa lub lcrzewu.

miejsce, przyczyng, termin zamierzonego usunigc
wynika z celu zwiqzanego z prowadzeniem dziala
przez projektanta
dziatki lub terenu
z dnia 7 lipca 199

i i obiekt1w
nasadzeri zas

b projekt prze
projektu zagospodarowania nieruchomoici. Decy:
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacji przedsigwzigcia w zakresie
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oddziab,tvania na obszar Natura 2000, zenvolenie w stosunku do gatunk|w chronionyck na

czynnoici podlegajqce zakazom olceilonymw art. 5l ust. I pkt 1-4 i I0 oraz w art' 52 ust' I pkt

l, 3,7,8, I 2, I 3, I 5 ie1eli zostalo wydane.

po zapoznaniu sig ze zNo1on4 dokumentacj4 w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono brak6w

formalnych w przed\-olonym wniosku, wobec czego w my61 ar1. 50 $ 1 ustawy Kpa wyznaczono

oglgdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzqdowych'

W trakcie trwaj4cyctr na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny oraz okreSlono cechy

usuwanego drzewa - lego wartoS6 przyrodnicz4, w tym rozmiar dtzewa, funkcjq jak4 pelni

w ekosystemie, wafiosi kulturow4, walory krajobrazowe i iokalizacjg.

W terenie stwierdzono 2e robinia'akacjowa o obwodzie pnia 159 cm jest pochylona. W pniu drzewa

widoczne s4 liczne spgkania, ubytki wglgbne (mozliwy ubylek kominowy), wyprochnienia' K'orona

drzewa koliduje z liniami energetycznymi. Na t4 okolicznoS(, sporz4dzono protok6l oglqdzin

i wykonano dokumentacj q fotograficzn4.

Rozpoznaj4c sprawg i oceniaj4c zasadnoS6 przed\olonego wniosku, udzielono zezwolenia na

usunigcie 1 situt<i drzewawyszczeg6lnionego w punkcie 1 sentencji decyzj|
Zasadq jest, Ze posiadac, nieruchomo6ci ponosi oplaty za usunigcie drzew hrb krzew6w' kt6re

nalrcza i pobieia orgun wlaSciwy do wydani a iezwolenia na usunigcie drzew lub krzew6w' Jednak

treS6 art. 86 ust. 1 uoop. zal<ladawyjatki i tak nie nalicza siE oplat za usunigcie :

l),,drzew lub krzewdw, na kt6rych usunigcie nie jest wymagane zezwolenie;3) drzew lub krzewow,

je2eli usunigcie j I drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici
"wpisanej di reje , h6re zagra1ajq bezpieczeristwu ludzi luh

mienia w istniejq I funkcjonowaniu urzqdzen, o ktdrych mowa w art'

49 S j Kodepsu cywilnego;5) drzew lub krzewdw, kt6re zagra1ajq bezpieczeftstwu ruchu drogowego

lub kolejowngo ilbo bipieczeristwu zeglugi;6) drzew lub lvzew6w w nviqzku z przebudowr4 dr6g

publicznych lub linii 6rych obw6d pnia
-przekracza; a) 100 toPoli, wierzb,

jesionolistnego, klon akaciowej oraz
'w 

przypadku pozostalych gatunkfw drzew - w celu pr4nvr6
z przeznac onym w mteJscowynx

b decyzji o izagosPodarctwania

skupiskach, o Powierzchni' do 50

ffi2, w celu przywr6cenia grunt6w nieuiytkowanych do i2 rolnicze' zgodnego

z przeznaczeniem terenl.4,ik rilory* w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne'go lub

dicyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;9) drzew lub krzew6w w zwiqzku

, roiiugo*i pielggnacyjnymi dizew lub lcrzew6w naterenu;10) drzew lub lvzewdw' kt6re obumarly

lub nie rokujq ,rinry-na przeiycie, z przyczyn niezale2nych od posiadacza nieruchomoici|1 1) topoli

o obwodzie pnia mierzonym na wysokoici 130 cm wynoszqcym powy1ej 100 cm, nienalezqt:.ych do

gatunk7w ridzimych, jezeli zostanq zastqpione w najbliZszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych

iatunk6w,.l2) dizew' lub lvzew6w, iezili usunigcie wynika ochrotty rollin, ztuierzqt

i grzyb6w oiigty4, ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk p ch,13) drzew lub fu'zew1w

z"giobli stiw1w rybnychi 141 drrr* lub krzew6w, ie1eli est zwiqzane z regulacjq

i rltrzymaniem koryi ciik6w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzeit wodnych slu2qcych

l<sztaltowaniu zaiob^w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowei w zalvesie niezbgdnym do

wykonania i utrzymania tych urzqdzeri; 15) drzew lub krzew|w usuwanych z terenu poligon6w lub

piac6w twiczen,-slu2qcych obronnoici pafistwa. 2. W przypadkach, o kt1rych mowa w ust. l, ieLeli
^wydanie 

zezwolenia na usunigcie drzeyta lub lcrzewu zostalo uzaleznione od przesadzenia tego

drzewa lub lcrzewu albo wykonania nasadzen zastgpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub

krzew nie zachowaly 2ywotnoici po 3 latach od dnia uplyuu terminu wskazanego w tym zezwoleniu

na ichprzesadzenie lub wykonanie nasadzen zastgpczych, Iub przed uplywem tego okresu' z przyczyn

zale1nych od posiadacza nieruchomoSci, organ wlasciwy do wydania zenttolenia na usunigcie

3
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dt'zewa lub lo'zewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasqdzeri zastgpczych.
I>rzepisy art, B3c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio.3. W przypadku niewy:konania
nasadzen zastgpczych, o ktdrych mowa w ust, 2, zgodnie z zenryoleniem ia usunigcie drzewa lub
lo'zewLt, stosuje sig przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracii',.

W przedrniotowej sprawie mamy do czynienia z wyjqtkiem zwrirzanym z zaistnieniem dw6ch
pr:zeslanek, drzewo wskazane do usunigcia stwarza zagroaenie bezpieczehstwa ruchu drogowego
otaz zagroLenie bezpieczefstwa ludzi i mienia. /obec powyaszego zezwolenia na usunigcie drzewa
udzielono, bez pobrania oplaty z:, tego t14ulu, zgodnie z art. 86 ust. I pkt 4 i 5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Jednocze(nie, w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust.2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.: ,,art. g3 c
ust' 3' Wydanie zenvolenia na usunigcie drzewa lub lvzewu moie byt uzaleznione od ol*eilenia
plzez organ nasadzeri zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art. g3d ust. 2,
W przypadku uzale2nienia wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub lczewu od wykonania
nasadzeit zastgpczych, zezwolenie to olcreila dodatkowo; I) miejsce nasadzeri,. 2) ticzbg irzew lub
wielkoit powierzchni krzew6w; 3) minimalny obwdd pnia d.rrr*o na wysoko1ci 100 cm lub
minimalny wiek lcrzew1w; 4) gattmek lub odmiang drzew lub krzew6w,. 5) termin wykonania
nasadzefi| 6) termin zlo2enia informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na jego usunigcie
zostalo tzaleani , okreSlonych w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie
ok'reSlonym w 3 j"j sentencji, w celu zrekompensowania ubytku
w ekosystemie lely, by zakupiony material nasadzeniowy byl jak
najlepszej jakoSci oruz zostaL objgty pracami pielggnacyjnymigwarantuj4cymi utrzymanie *.g"tu"il.

W dniu oglgdzin terenowych pnzeprowadzonych przez organ w obrgbie drzewawnioskowanego
do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust. I ustawy z dnia 16
k'wietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt:. "Organ wlaiciwy do wydania zenuolenia ia usunigcie
drzewa lub krzewu przed iego wydaniem dokonuje oglgdzin w zakre-sie wystgpowania w ich obrgbie
ga.tunkow chroniony ch ".

Bior4c powyZsze pod uwagg orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

W odniesieniu do drzewa wlrnienionego w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rego przewidzrano
zast4pienie go nowymi drzewami w punkcie 2 senten cjt zezwolenia, a posadzone drzewa nie
zachowaj4 zywotnoSci po 3 lata.ch od dnia uplywu terminu wskazanego w punk"ie 3 ppkt. b
sentencji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zaleLnych od pisiadaizanieruchomoSci,
nalo2ony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzeri zastgpczych..W przypadku niewykonania nasadzef zastgpczych zgodnie z zezwoleniem, bgda miafy
zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekuc rjnym w administracji. Podst awa arl... g6 ust. 2 i 3
uoop.

Usunigcie dtzewa poza terminem okreslonym w punkcie 3 ppkt a sentencji potraktowane zostanie
jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. f pkt 1 uoop, pol.g ajqcy nausunigciu
drzew bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawg do wymieri"oiu u{^nistracyjnej kary
pienigznej w wysokosci dwukrotrLej oplaty za usunigcie drzew.

Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunig cia drzewaw terminie okreslonym w pkt 3 ppkt
ajej sentencji,

ZobowiEzanie. strony w punkcie 4 sentencj i d,ecyzji do powiadomienia Wydzialu ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spblecznych Urzgdu Miasta tr odzio dokonaniu nowych nasadzen ma na celu umoZliwienie stwierdzenia, Le strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.
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6. Od niniejszej
Odwolawczego
Srodowiska i
dzialajqcego z
otrzymania.

decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego

w 
"llozi, 

wniesione z^ posrednictwem Dyrektora Wydzialu

Rolnictwa w Departnrrr.rr.i. Spraw Spolecznych Urzgdu Mi

upowa2nienia piezydenta Miasta \,odzi, w terminie 14 dni,

Kolegium
Ochrony

\,odzi,
tv iej

derizr

/
P.o. Z-CY ',fr +J,;;
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