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rwca 1960 r. - Ko
z art. 83 ust. 1, aft.
5 ustawy z dnta I

2134,2249,2260 z 2017, poz. 60, 132,1074)
po rozpatrzeniu wnioskuZaruqduZielem Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10

orzekai

l. Zezwoli( Zarz4dowi Zieleni Miejskiej z siedzlbqprzy ulicy Konstantynowskiej 8/10 na
usuniEcie 1 sztuki drzewa wymienionego w tabeli m l, znajdq4cego sig na tgrenie pasa
drogowego ul. Mazurskiej przy nr 43 w N,odzi (dziaLka ewidencyjna nr 92113
w obrpbie G-16), bez pobrania oplaty ztego tytulu.

T bela nr Kaz drzewa do usun la

L.p. Gatunek
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Usytuowanie drzewa objEtego zezwoleniem okreSlone zostaLo w zalqczniku nr 1 do
decyzjr, stanowi4cym rysunek z naniesion

2. lJzaleini(. wydanie zezwolenia na usuni
zastqpienia go nowe sadzonk4 drzewa w il

bela nr 2. Wykaz nasad,zenia za

L.p. Gatunek Parametry nasadzeri (o.bn'dd pnia
!Y cm, na wysokoSci 100 cm)

I Drzewo liSciaste powyzei 8 cm

Nowe nasadzenie naIe?y wykonai na dzialce ewidencyjnej o numerze 92ll
-16 lub na terenach bpd4cych w zasobach Miasta pozostaj4cych w administrowa
eleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozw6j nowej sadzonki.
iei sce nasadzenia nie moZe kolidowai z istniej 4c4 i planowan4 infrastruktur4 tecl
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nast gpuj 4c e, ko ric o we i ni eprzekr aczalne terminy r e ahzacjr zezu, olenra'.
in usuniqcia drzewa wymienionego w punkcie 1 - do 31 sierpnia 2018r.;
in wprowadzenra nasadzenia zastqpczego (posadzenia nowego drzewa), o kt6rym
a w punkcie 2 sentencji - do 3l patdziernika 2018r.,
terminu usuniEcia drzewa moze nastqpid jedynie na wniosek strony w decyzjr -

niu zmieniajqcym, pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem o zmianE przed
terminu wymienionego w punkcie 3a.

ipza( wnioskodawcg Zarzqd Zielem Miejskiej z siedzibq przy ulicy
ynowskiei 8i10 do powiadomienia Wydzialu Ochronv Srodowiska i Rolnictwa

cie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr-odzi o wykonaniu nasadzenia
o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania.

iadomienia naIe?y dolqczy(, mapQ z lokalizacj4 posadzonego zamiennego drzewa
go nazwQ gatunkow4.

Uzasadnienie

Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
n4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej z siedzlbq przy ulicy Konstantynowskiej

G-16). W uzasadnieniu wniosku podano, 12 ww. drzewo posiada wypr6chnialy
nio s ku S tro na dolqczyla ry s un ek z lokahzacj q dr zew a do u s uni E c i a.

4?$ t Kodeksu cywilnego, zgodq wlaSciciela nieruchomoSci jesli jest wymagana,
u drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cm,

ierzonego usuniqcia drzewa lub krzewu oraz wskazanre czy usuniqcie wynika
qzanego zprowadzentem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapq albo wykonany
rojektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt

8/10 w awie wydania zezwolenia na usunipcie I sztuki drzewamieszczqcego siE na terenie
pasa go ul. Mazurskiej przy nr 43 w N,odzi (dziatka ewidencyjna nr 9211.3

wE materialnoprawn4 rozpatrzenra przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy

ze usuniQcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci moze nast4pii po uzyskaniu
zezwolen'ia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nierucho i, wlaScicielaurzqdzen o kt6rych mowa w art. 49 S 1 ustawy z dma 23 kwietnia
1964r - I{odeks cywilny (Dz.U. z20l4r. poz.I2l,zpoLn. zm.) - jeAeli drzewo, bqd2l<rzew
zagralalfltymurzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.l uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji wojt, burmistrz albo prezydent
miasta w formie decyzji administracyjnej, aw przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub
krzewu ! terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabTikow - wojewodzki konserwator
zabytk6

artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
a na usuniqcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawierac: imiE, nazwisko, adres,

lub si ibe wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nl ici4albo oiwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzeh, o kt6rych mowa

aw ku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obwod kazdego z tych
pni, b) nlie posiada wyralnie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej
korony d . WielkoS6 powierzchnr, z ktorej zostanie usuniqty krzew, miejsce, przyczyne,

wania dziall<r lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on
lvy y zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca I994r. - Prawo budowlane - okreSlajqce
usytuowdnie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych

lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzeh zastEpczych,

Urzqd Mlasta t-odzi
Departament Spraw Spolecznych

Wydzia{ Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al Pilsudskiego 100,92-326 l-od2

Do
otaz J

2



stanowi4cych kompensacjg przyrodniczq za usuwane drzewa lub k;rzev,ry l.tb projekt
przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy b4dZ projektu
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowairiach albo

rcahzacji przedsipwziqcia w zakresie
stosunku do gatunk6w chrqnionych na

art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 orazw art.52ust. I
pkt I,3,7,8,72,13,15 jezeli zostalo wydane.

Po zapoznaniu sip ze zholonqdokumentacj4w oparciu o ww. przepisy nie gtwierdzono
brak6w formalnych w przedLolonym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 $stawy Kpa
r/{znaczono oglpdziny w terenie celem ptzeprowadzema czynnoSci urzEdowychl W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglEdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwane[o drzewa -
jego warto6i przyrodnicz4 w tym rozmrar drzewa, funkcjE jak4 pelni w ekosysten{ie, warto$d
kulturow4 walory l<rajobrazowe i lokalizacjq. W terenie stwierdzono 2e drzewo wilioskowane
do usuniqcia to robinia akacjowa o obwodzie pnia 108 cm. Drzewo posiada u podstawy pnia
duzych rozmiar6w wyprochnienie. W a
ruchu drogowego oraz ludzi i mienia e
do usuniEcia drzewo nie posiada 6
przyrodnicz4 i krajobrazowaL. Na t4 okolicznoS c sporzqdzono protok6t oglpdzin.

Rozpoznajqc sprawQ i oceniaj4c zasadnoS6 przedNolonego wniosku, udzielono zezwolenia
na usuniEcie I sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, Wszczegolnionego
wpunkcie 1 sentencji decyzji.

Zasadq jest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplxy za usuniEcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek treSi ar1. 86 ust. 1 uoop zaldada wyj4tki i tak nie nalicza Siq oplat za
usuniqcie :

,drzew lub krzew6w, na ktdrych usuniqcie nie jest wymagane zezwolenie,.
3) drzew lu li usuniqcie jest zwiqza
no lerenie wpisanej do rejestru
zagrazajq ludzi lub mienia w
funkcjonou,aniu urzqdzeri, o kt1rych mowa w art. 49 S I Kodeksu c7+vilnego;5) drzew lub
krzew1w, kt6re zagraiajq bezpieczenstwu ruchu drogowego lub kolejotyego albo
bezpieczeristwu zeglugi,6) drzew lub krzewdw w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych tub
linii kolejov,ych;7) drzew, ktdrych obwdd pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie
a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesid,nolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm w przypadku
pozostalych gatunk1w drzew w celu przywr6cenia grunt6w nieu2ytkofuanych do
uzytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, ilonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkacf; zabudowy
i zagospodarowania terenu; 8) lcrzewu lub lcrzewdw rosnqcych w skupiskach, qcych
grunt o powierzchni do 50m2, w celu przywr\cenia grunt6w nieu|ytkowych do i4ytkowania
innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreflonym w miejscot\tym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i za ta
terenu; 9) drzew lub krzew6w w zwiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub NQ

terenach zieleni;10) drzew lub lcrzewdw, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy nQ przeiycie,
z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomolci;l l) topoli o obwodzie pnia mierzonym
vlct vty,sokoici 130 cm wynoszqcym powy2ej 100 cm, nienalezqcych do gatunk|w imych,
jezeli zostanq zastqpione w najblizszym sezonie wegetacyjnym drzewami irurych gatunk6w,.
l2) drzev, lub lrrzew6w, je2eli usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzql i grzyb|w
objqlych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych;13) drzew lub lvzewdw
z grobli staw1w rybnych; I4) drzew lub krzewdw, je2eli usuniqcie jest zwiqzane I regulacjq
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i utfuymaniem koryt ciek6w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzen y,odnych

stuzqbych ksztaltowaniu zasob6w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie
urzqdzeri;15) drzew lub lcrzew6w u.suwanych
iczeri, sluzqcych obronnoici paristwa.

eieli wydanie zezwolenia na usuniqcie drzev,a
nia tego drzewa lub krzewu albo wykonania
osadzone drzewo lub krzew nie zachowaly

minu wskazanego w tym zezwoleniu na ich
przes'adzenie lub stqpczych, przyczyn
zale2itych od pos organ wla ustmiqcie
drze4,a lub krze w drodze nasadzeri
zastqpczyah. Przepisy art.83c ust.4 oraz art.83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3.
W p4zypadku niewykonania nasadzeri zastqpczych, o h6rych mowa w ust. 2, zgodnie
z zeanoleniem na usuniqcie drzewa lub krzewu, stosuje siq przepisy o postqpowaniu
e gz e kucyj nym w adminis tr acj i " .

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z vrl,jqtkiem zwiqzanym z zaistnieniem, dw6ch
przeslanek, drzewo wskazane do usuniqcia stanowi zagrolenie bezpieczefstwa ruchn
drogowego oraz ludzi i mienia. Wobec powy?szego zezwolenia na usuniEcie drzewa
udzielono bez pobrania oplaty ztego tltulu, zgodnie z aft.86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dma 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyt.; ,,art. 86 ust. l. Nie nalicza siq oplat za ustmiqcie;
pkt 4) drzew lub lcrzewfw, kt6re zagra2ajcl bezpieczeristwu ludzi lub mienia w istniejqcych
obiehach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 S I Kodeksu
cywilnego; pkt 5) drzew lub krzewdw, kt6re zagrazajq bezpieczenstwu ruchu drogowego lub
kolej owe go albo b ezpieczeristwu 2e glugi " .

JednoczeSnie, bior4c pod uwagE fakt, iz usuwane drzewo posiada wartoS6 przyrodniczq
i krajobrazowq oraz maj4c na uwadze potrzebq odnawiania zasob6w skladnikow przyrody,
w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust.2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.'. ,,art. 83 c ust. 3.

Wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu moze byt uzaleznione od okreilenia
przez organ nasadzefi zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. ArL 83d ust. 2.

W przypadku uzaleZnienia wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu od wykonania
nasadzen zastqpczych, zezwolenie to okreila dodatkowo; t) miejsce nasadzeri; 2) ticzbq drzew
lub wielkof1 powierzchni lvzewfw; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na v)ysokoici 100 cnt
lub minimalny wiek krzew6w; 4) gatunek lub odmianq drzew lub krzey,6v,; 5) termin
wykopania nasadzeri; 6) termin zlo2enia informacji o wykonaniu nasadzen", zezwolenie na
usunlpcie drzewa zostalo uzalebnione od spelnienia warunk6w, okreslonych w punkcie 2
sentencji decyzji, w terminie okreSlonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu
zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony le?y, by zakupiony
mateiial nasadzeniowy byl jak najlepszej jakoSci oraz zostal objEty pracami pielEgnacyjnymi
gwarantuj 4cymi utrzymanie wegetacj i.

W dniu oglqdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrpbie drzewa
wnioskowanego do usunipcia 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 drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
w zalcresie wystqpowania w ich obrqbie gatunk|w chronionych".

Bior4c powyisze pod uwagp orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
1. W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rego przewidziano

zast4pignie go nowym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenia, a posadzone drzewo nie
zachowa 4rvotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 3 ppl<t. b
sentencji lub przed uplywem tego terminu, z ptzyazyn zalehnych od posiadacza nieruchorloSci,

Urzqd Miasta t-odzi
Departament Spraw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al Pilsudskiego 100,92-326 l-od2



2

na+ozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzenia zastppczego.
W przypadku niewykonania nasadzenia zastEpczego zgodnie z zezwoleniem, bpd4 mialy
zastosowauie przepisy o postEpowaniu egzekucyjnyrn w adrninistracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3
Lloop.

Usunipcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt a sentencji potraktowane zostanie
jako delil<t admirristracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt I uoop, polegaj4cy na usunipciu
drzewa bez wymaganego zezwolenia, stanowiqcy podstawp do wymierzeniaadministracyjnej kary
pienipznej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usunigcie drzewa.
Nirriejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunipcia drzewa w terminie okre6lonym w pkt 3 ppkt a
je.j sentencji.
Tobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Depaftamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta tr odzi
o dokonaniu nowego nasadzenia lna na celu umoZliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila
warunek okre6lony w punkcie 2 sentencji decyzj|
Uzyskanie zezwolenia na usunipcie drzewa nie zwalniaz obowi4zku i odpowiedziahioSci karnej za
nieprzestrzeganie zakazow i ograniczeri wynikajqcych z przepis6w og6lnych, dotycz4cych
ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6Inolci zakazu niszczenia gniazd i schronieri
zwierzqt objptych ochron4 prawne oraz hulnanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.

6. od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego
odwolawczego w N-odzi, wniesione z posrednictwem Dyrektora wydzi
Srodowiska i Rolnictn'a w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu )

3.

4.

5

dzialaj4cego z upowaZnienia Prezydenta Miasta N,odzi, w terminie 14
otrzymania.

iasta
iod ty

Izi,
jej

Zalacznildi
L M apa z pr zybli2on4 tokal izacj 4 dr zew a do us u n iEcia.

eleni Miejskiej w {-odzi
od2, ul. I(onstantynowska 8/1 0

2. ala

Do wiadomo6ci:
l. Zarzqd Dr6g i Tlansporlu

90-447 N,6d2, ul. Piotrkowska 173

Zwolniono z oplaty sl<arbowei.
Podstawa: ustawa z dnia l6listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.IJ. 22006 r. Nr 225, poz. 1635).
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