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DECYZJ A NR ZZt',l 01 4l'17

Dzialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dni0, 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 935) w zwrqzku z art. 83 ust. 1, ar1. 83a ust. 1,2a, 4
i6,art.83cust. I,3i4,art.83dust. 1i2,aft)86ust. lpkt4i5ustawyzdnia16kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 t. poz. 2134, 2249, 2260 z 2017, poz. 60, \32,
1074) po rozpatrzentu wniosku Zarzqdu Zieleni Miejskiej z siedzlbq przy ulicy
Konstantynowskiej 8/ 1 0

o rzdka:

l. Zezwoli( Zarz1dowi Zieleni Miejskiej z sledzlbqprzy ulicy Konstantynowskiej 8/10 na
usuniqcie 1 sztuki clrzewa, wymienionego w Tabeli nr l, znajduj4cego sip w pasie
drogowym ul. tr-ukaszewskiej w tr odzi (dztralka ewidencyjna nr 10/8 w obrEbie W-2),bez
pobrania oplaty ztego tytulu.

bela nr l. Wvkaz drzewa do usuniecia

L.p. Gatunek

Obwdd pnia
wysoko6ci 13(

powierzchn
zajmowana p

krzewy

na
e[r
|a

'zez
Uwagi

I Grusza domowa 238

Drzewo posiada pr6chniej4ce ubgki
oraz pr6chniej 4ce pEkniqcie wzdluL
pnia, czESd korony pochylonajest
w stronp ci4gu jezdnego. W chwili

obecnej stw arza zagr oZenie
bezpieczenstwa ludzi i ruchu

drosoweso.

Usytuowanie drzewa objqtego zezwoleni$m okre6lone zostalo w zalqcznlku nr
decyzjr, stanowi4cym rysunek z naniesion4[okalizacj qdrzewa do usuniqcia.

2. IJzaleLni( wydanie zezwolenia na usuni te drzewa wymienionego w punkcie 1 od
zastqpienia go nowe sadzonk4 drzewa w i i 1 sztuki, jak w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2. kaz nasadzenia zas

do

Parametry nasadzeri
(obwrid pnia

w cm, na nysokofci

Nowe nasadzenie nale|y wykonac
w obrEbie W-2. Planowane miejsce na
i planowan4 infrastruktur4 technicznq.
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a
J. Ustalid kofcowe i nieprzekraczalne termi

a) termirL usuniqcia drzewawymieni w punkcie 1 - do 30 wrzeSnia 2018 r.;
b) termirL wprowadzenia nasadzenia go (posadzenie nowego drzewa), o kt6rym

mowa w punkcie 2 sentencji - do 30 I
Zmrana terminu usunigcia dtzewa moze

topada 2018r.,
i6 jedynie na wniosek strony w decyzji -

z wnioskiem o zmiane orzedzezwolefiu zmieniaj4cym, pod warunki n wyst4pienia
uplywem terminu wymienionego w punkc a^

Jd.

.Zobowi4za(. Zarzqd Zieleni Miejskiej z siE przy ulicy Konstantynowskiej 8/10
do powiadomienia Wydzialu Ochrony i Rolnictwa w Departamencie Spraw
Spolecznych Urzpdu Miasta tr odzi o wy raniu nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa

jego wykonania. Do powiadomienia naleLyw punkcie 2 w terminie 14. dni od d
dolqczy 6 mapQ z lokalizacj4 po sadzone go zamiennie dtzewa.

tenre

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i R wa w Departamencie Spraw Spolecznych
UMI- wptyn4l wniosek Zarzqdt Zieleni Mi jskiej z siedzib4 przy ulicy Konstantynowskiej
8/f 0, w sprawie wydania zezwolenia na usul
drpgowym ulicy Lukaszewskiej w N,odzi (

ww. drz
rczpa1It

onie prz

iqcie 1 sztuki drzewa, znajduj4cego siq w pasie
Izialka ewidencyjna nr 10/8 w obrqbie W-2).

posiada pr6chniejqcy ubytek pnia.
ia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy

y. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jestzasada,
nieruchomoSci moze nast4pii po uzyskaniu

za nieruchomoSci za zsoda wla6ciciela
h mowa w ar1. 49 $ 1 ustawy z dma 23 kwietnia

I2I,zpoZn. zm. ) - jezeli dLzewo, bqd?krzew
ust.l uoop. zezwoleme na usuniecie drzewa lub
rwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewalul:l
rejestru zabytkow - wo.jew6dzki konserwator

yt.: ,,Zezwolenie na usuniqcie drzeu,a
obcych gatunkdw topoli, wydaje
lrodowiska a organ wta1ciwy do

ienia projekt zezwolenia wraz z aktami

i Rolnictwa

m]asta w formie decyzji administracyjnej, a I
krpewu z terrenu nieruchomoSci wpisanej d<

zapytk6w.

Tanrlnia z q'1 Q?o .'of 1^ ; A ,,,',,^ 1il pasre
siq po

y,ydanicr

spraruy,
krzewLt. "

obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
kt6re powinno zawiera6: imiq, nazwisko, adres,

o posiadanym tytule prawnym wladania
prawie wlasno6ci urz4dzen, o ktorl,ch mowa
iciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana,

pnia drzewa mrerzony na wysokoSci 130 cm,
: a) posiada kilka pni - obw6d kaLdego z tych
pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej
j zostanie usuniEty krzew, miejsce, przyczyne.

krzewu otaz wskazanre czy usuniecie wynika
z Qelu zwrqz,anego zprowadzeniem dzialalno i gospodarczej. Rysunek, mapq albo wykonany

rawnienia budowlane iekt

Urzqd
Departament

Wydzial Ochrony
Spolecznych

jektanta
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zagospodarowania dzialkr lub terenu w przy ku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on
1994r. - Prawo budowlane - okreslaiacewymagany zgodnie z ustaw4 z dnia 7 li

usytuowanie drzewa w odniesieniu do
istniej4cych lub projektowanych na tej n

ic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych
mo5ci. Projekt planu nasadzef zastqpczych,
usuwane drzewa lub krzewy lub projekt
w formie rysunku, mapy b4dZ projektu

o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia 6w reahzacji przedsigwzigcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwo ie w stosunku do gatunk6w chronionych na
czynnoSci podlegaj qc e zakazom okreslonym
1 pkt 1 ,3,7,8,12,1.3,\5 jeheli zostalo wydane.

art. 51 ust. 1 pkt 1-4 t I0 oraz w ar1. 52 ust.

Po zapoznaniu siq ze zloionqdokumen w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w forrnalnych w przedlohonym wniosku wobec czego w my6l ar1. 50 $ 1 ustawy Kpa
.vqqznaczono oglgdziny w terenie celem prze
trwaj4cych na gruncie oglpdzin ustalono stan

wadzema czynnoSci urzEdowych. W trakcie
ktyczny, okreSlono cechy usuwanego drzewa -

jego wartoSi przyrodnrczE) w tym rozmiar d a, funkcjE jakq pelni w ekosystemie, warto5i
kulturow4 walory krajobrazowe i lokalizacjE.

W terenie stwierdzono, 2e wnioskowa

stanowi4cych kompensacjq przyrodniczq za
przesadzenta dtzewa lub krzewu, wykonan
zagospodarowania nieruchomo6ci. Decyzjp

o obwodzie pnia 238 cm posiada pr6chniej
pnia. Ponadto czESd korony pochylonajest w
stwarza zagroZente bezpteczenstwa ludzi i
protokol oglgdzin.

Rozpoznaj4c sprawQ i oceniaj4c zasadno66 ozonego wniosku, udzielono zezwolenia
1 sentencji decyzji.na usunipcie 1 sztuki drzewa,wyszczeg6lni w punkcie

Zasadq jest, 2e posiadacz nieruchomoSci
[<t6re nalicza r pobrera organ wlaSciwy do

i oplaty za usuniqcie drzew lub krzew6w,
dania zezwolenia na usunigcie drzew lub

krzew6w. Jakkolwiek treSi art. 86 ust. 1 zaklada wyjatki i tak nie nalicza sip oplat za
usuruQcre :

,drzew lub krzewdw, na ktdrych us iqcie nie jest wymagane zezwolepie,'
2) drzev, lub krzewdw, na kt6rych usuniqcie osoba fizyczna uzyskala zezwolenie na cele
nienviqzane z proy)adzeniem dzialalnoici 'podarczej; 3) drzew lub krzew6w, ie2eli
usuniqcie .jest zwiqzane z odnowq i pielqgnac- drzew rosnqcych na terenie nieruchomQici
ytpisanej do rejestru zabytk|w; 4) drzew lub
lub mienia w istnieiqcych obiektach budowl

"z ew 6w, kt6r e zagr azaj q b ezpie c zeris tw u I'hdzi
,ych lub funkcjonowaniu urzcldzeri, o kt6rych

nxoy)a tu art. 49 $ I Kodeksu cywilneg ;5) drzew lub lcrzew1w, kt6re zagraiajq
bezpieczeristwu ruchu drogov,ego lub
6) drzeu, lub krzewdw w zwiqzku z prze

lejowego albo bezpieczeristwu 2egli,tgi,.
dr6g publicznych lub linii kolejowltch;

7) drzew, kt6r1,sh obw6d pnia mierzony
a) 75 cm - v) przypadku topoli, wierzb, ka

do usuniEcia drzewo - gtusza domowa
ubytki oraz prochniejEce pgkniqcie wzdluL
np ci4gu jezdnego. W chwili obecnej grusza
drogowego. Na t4 okolicznoS6 sporz4dzono

nq wysokoici 130 cm nie przelcacza:
tanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,

klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz pl anu klonolistnego, b) 50 cm w przypadku
pozoslalych gatunk1w drzew w celu r6cenia grunt1w nieuzytkowanych do
trzytkotvania rolniczego lub do innego uiyt nia zgodnego z przeznaczeniem terdnu,
okreilonym w miejscowym planie 'a przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudoy,y i zagospodarowania terenu; 8) krz
przyutr6cenia gruntdw nieuzytkowanych
u.zytkowania zgodnego z przeznaczeniem

5w, kt6rych wiek nie przekracza 25 lat, w celu
uzytkowania rolniczego lub do innego
'enlt, okreilonym w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu;9) drzew lub krzew1w w zwiqzku z zab gami pielqgnacyjnymi drzew lub krzewdw na
l:erencrch zieleni;10) drzew lub krzew1w, ktdre obumarly lub nie rokujq szansy na prze2ycie,
z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruc ci;11) topoli o obwodzie pnia mierzonym

cym cm, nienale2qcych do

Urzqd Mia
Departament
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je2eli zostanq zastqpione w najbli2szym se wegetacyjnym drzewami innych gatunk6w ;

l2) drzew lub krzewdw, jezeli usuniqcie wyn ka z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzybriu,
objqtych ochronq gatunkowq lub ochrony isk przyrodniczych; l3) drzew lub krzew6y,
z grobli staw6w rybnych; 14) drzew lub krz w6w, je2eli usuniqcie jest rwiqzane z regulaciq
i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych, w. iem i utrzymaniem urzqdzefi wodrytch
slu2qcych ksztattowaniu zasobfw wodnych az ochronie przeciwpowodziowej w zakresie

urzqdzeri;15) drzew lub la,zew6w ustnvanychniezbqdnym do wykonania i utrzymania
z terenu poligon6w lub plac1w iwiczeri, slu2qcych obronnoici pansfwa
2. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. l jeZeli wydanie zezwolenia na usuniqcie drzev,a
lub lcrzewu zostalo uzaleZnione od przes nia tego drzewa lub krzewu albo wykonania
nasadzeri zastqpczych, a przesadzone al posadzone drzewo lub krzew nie zachowaly
zywotnoici po 3 latach od dnia uplywu t inu wskazanego w tym zezwoleniu na ich
przesadzenie lub wvkonanie nasadzeri zast zych, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn
zaleZnych od posiadacza nieruchomoSci, wlaiciwy do wydania zezwolenia na arctrniqcie
drzewa lub lcrzewu nalelada ponownie w
zdstQpczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz

e decyzji obowiqzek wykonania nasadzey't

. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3
W przypadku niewykonania nasadzen zas
z zezwoleniem na usuniqcie drzewa lub
e gzekucyj nym w administracj i ".

o kt1rych mowa w ust, 2, zgodnie
zewLt, stosuje siq przepisy o postqpott,aniu

W przedmiotowej sprawie mamy do ia z v'ryjqtkrem zwrqzanym z zaistnieniem
dw6ch przeslanek, tj. po pierwsze drze wskazane do usuniqcia stanowi zagroZenie

2a bezpieczeristwu ruchu drogowego. Wobecbezpieczenstwa ludzi i mienia, po drugie
pov'ryZszego zezwolenia na usunipcie udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu,
zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z ia 16 kwietnia2004 r. o ochronie orzvrodv cvt.:
,,l. Nie nalicza siq oplat za usuniqcie: pkt 4)
mienia w istniejcpych obiektach budowlanyc
w art. 49 S I Kodeksu cywilnego oraz

, kt6re zagra2ajq bezpieczeitstv,u ludzi lub
lub funkcjonowaniu urzqdzen, o kt1rych tnot4)(l

pkt 5) drzew lub lo'zew6w, kt6re zagraiajq
bezpieczeristwu ruchu drogowego lub kolej go albo bezpieczeristwu zeglugi".

JednoczeSnie, maj4c na uwadze polze
zgodnie z deklaracj4 Strony, w mySl art.

odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody.
83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody cyt.:

,,Wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa b krzewu mo2e byt uzaleznione od okr"eilenia
przez organ nasadzeri zastqpczych lub przes nia tego drzewa lub krzewu" oraz art. 83d
ust. 2 ustawy o ochronie przyrody cyt:. "W uzale2nienia wydania zezwolenio no
usuniqcie drzewa lub krzewu od wykonani
dodatkowo: l) miejsce nasadzeit; 2) lic
minimalny obw6d pnia drzewa na wysoko{ci
lub odmianq drzew lub lvzewdw; 5) ter

nasadzeri zastqpczych, zezwolenie to okreilo
drzew lub wielkoit powierzchni krzeyt,6v,; 3)
00 cm lub minimalny wiek krzetvout; 4) gatunek
in wykonania nasadzeri; 6) termin zlozenia

informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwo
spelnienia warunk6w, okreSlonych w punk

ie na jego usuniqcie zostatro uzaleznione od
ie 2 sentencji decyzji, w terminie okreSlonym

w podpunkcie 2) w punkcie 3 jej sentencji, celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie
Miasta. W interesie Strony leLy, by zakupi material nasadzeniowym byl jak najlepszej
jakoSci oraz zostaL objqty pracami pielEgnacy nymi gwarantuj 4cymi utrzymanie wegetacj i.

Zgodnre z arl.83a ust. 6 cyt.: ,,Niewyraie e stanowiska w tenninie 30 dni, a w przypadku
przeprowadzenia postqpowania wyj ainiaj
zezwolenia, o kt1rym mowa w ust. 2a i 3,

'go 60 dni, od dnia otrzymania projeknr
organ, do ktdrego zwr6cono siq o zajqcie

stanowiska, uznaje siq za uzgodnienie zezwol
W dniu oglpdzin terenowych pve zonych przez organ w obrgbie

wnioskowarrego do usuniecia nie stwi obecnoSci gatunk6w chronionych (art.
e przyrody) cyt.: "Organwlaiciwy do1 ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r. o

zezwolenia na usunigcie drzewa lub kr u przed jego wydaniem dokonuje
w zakresie wystepowania w ich obrqbie gatu chronionych"

Urzqd
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Biorqc powyZsze pod uwagp, orzeczono jak sentencji.

l. W odniesieniu do drzewa wyrnienionego w punkc
go nowyrn drzewem w punkcie 2 sentencji ze
latach od dnia uplywu terminu wskazanego w

sentencj i, wobec kt6rego przewidziano zast4pienie
a posadzone drzewo nie zachowa zywotnoSci po 3
ppkt. b sentencji lub przed uplywem tego terminu,

nkcie 3 ppkt a sentencj i potraktowane zostanie
polegaj4cy na usunipciu drzewa1 pkt 1 uoop,

wymierzenia

Urzgdu Miasta l-odzi o dokonaniu nowego nasadzenia
wypelnila warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji

h z przepis6w og6lnych, dotycz4cych ochrony przyrody
ia gniazd i schronieri zwierzqt objgtych ochron4prawn4

z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruc , nalo2ony zostanie ponownie w drodze decyzji
obowiEzek wykonania nasadzenia zastepczego. W pizypadku niewykonani a nasadzenia zastepczego zgodnie
z zezwoleniem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy olpostQpowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawa
aft. 86 ust.2 i 3 uoop.

administracyjnej kary pienigZnej

3.

5.

Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuni ia drzewa w terminie okreSlonym w pkt 3 ppkt a jej
sentencj i.

4. Zobowtqzanie strony w punkcie 4 sentencji ii do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska

Usunigcie drzewa poza tenninem okre6lonym w
delil<t administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88
wyrxaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawq
wysol<oSci dwukrotnej oplaty za usuniEcie drzewa.

i ochrony zwierzqt, w szczeg6lno Sci zakazl niszc,ze
o raz h u rn an i tar ne go traktowan i a zw ierzqt dzikich.

6. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom
w N,odzi, wniesione za poSrednictwem Dy
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu M
Miasta tr odzio w terminie l4 dni od daty jej otrzy

i Rolnictwa w Deparlamencie Spraw Spolecznych
ma na celu umozliwienie stwierdzenia, Le slrona
decvzi i.

Uzyslcanie zezwolenia na usunigcie drzewa nie lnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci karnei za
nieprzestrzeganie zakaz6w i ograniczef wynikaj 4c

nie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
ra Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
ta N,odzi, dzialaj4cego z upowaZnienia Prezydenta
nia.

Zalaczniki:
1 . Mapa z przybliZon4 lokalizacj 4 drzewa do usuniEcia

eleni Miejskiej w tr-odzi
od2, ul. I(onstantynowska 8/10

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnta 16 listopada 2006 r. o oplacie
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i (Dz,U. 22006 r. Nr 225, poz.
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