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DECYZJA NR ZZII2SOIIT

orzeka

l. zerwoli( zarzqdow\ z\eleniMiejskiej w t'od.zina usuniEcie 2 sztuk drzew (w tym forma

dwupniowa), rosn4cych na terenie ,ti".rr"ito*oSci przy ul' Podmiejskiej na wysoko5ci nr 16

w tr odzi (dzialka;i;;yJ"a nr ls/;;btebi. c-1+2,,rrlmienionvch w Tabeli nr 1, pn'

*ytar drzew do usuniqc ia,' bezpobrania 
"nt"%'- i, "Y: :t'i\vkaz drzew do

Lokalizaciadrzew przedstawiona zostala na mapie stanowi4cej zalqcznik nr 1 do niniejszej

z. l,ll*.,oruwydanie zezworeniana usuniEcie drzew o ktorych mowa w 9kt i sentencji decyzji

od zastqp oov"rr Jtr.w w ilosci 2 szt.Nowe nasadzenia nalezy wykonad

na tereni tlify foOmiejskiej 16 (dzialka-nr 157' w obrpbie G-14)

w tr,odzi. o*y; majaby6 dtziwa'n'ale?qce do gatunkow wymienionych
1
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'FoL ,"lq nr 1 Wvkaz drzew do usuntgcra'

Nr Gatunek
Obw6d Pnia na

wysoko5ci 130

cm

I Topola wtoska 238

ffileglosci 2mod
chodnika, u PodstawY Pnia widocznY

2 Topola wloska 210+233



w Tabeli nr 2, pochodz4ce
korzeniowych i koronach.

z upraw kontenerowvch. o dobrze wyksztalconych systemach

L.p.
n kaz nasadzeti zqsfonnn,^h

Parametryn@
cm. na wvsokn(c,i l oo ^-\

8cm

Tabela w

3. Zobowi4za( Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr odziSrodowiska i Rolnictwa * o"puau-encie Spraw wydzialu ochrony
nasadzef. Informacjp 

"utrzy 
prLsylai do wydzialu o dokonaniu nowych

od darv ich wvkonania. Dt po*ruao-i"r, iu'ffi aofuczytmapQ , 
^irri^fiilffi#i#zamienni e dr zew, w r az z podaniem nazw gatunko wych.

4' Ustalid nastEpuiqce, kofcowe terminy realizacji zezwolenia:
a. usuniEcie 

_drzew 
wymienionych w punkcie 1 senttgrudnia 2018 r.: 

7' Yv Pu.r\urs r senrencJl moze nastqpii w terminie do korica

b. wprowadzenie nasadzen zastgpczych (posadzenil n_owrch drzew), o kt6rych mowaw punkcie 2 sentencji powinno nast4pii',i terminie do korica lavietnia 2019 r.
Uzasadnienie

nr 1 posiada ubvtek i wypr6chnienie pnia oruz zasychanie pnia i korzeni atakle"*i.rl^f.-igrryUO*.
atrzenia przedmiotowego wniosku staiowi4 przepisy zawafieg3a ust.l uoop. zezworenie nu u.,r.ri""i'e'drzewalub krzewuw pierwszej instancji w6jt, burmistrz 

-iluo 
pr"rydent miasta' a w przypadku g nie dotyczy drzewalub krzewurejestru zabytkow

sek zloLyl posiad

re.;estru zabytkow. a dzialka nie nale2y do katalog *;]

Po zapoznaniu siE ze zlolonqw sprawie dokumenta-cja w oparciu o wykladn ig zawafiqw aft. 83b uoop., nie stwierdzono brak6w formarnych w przedrozonym wniosku.
. Wobec powylszego w 1r)

ustalenia, czy w obrqbie drzew rno oglpdziny w terenie celem
prawem. W trakcie oglpdzin przel wystQpu.l4 gatunki chronione
drzew nie spowodrje-narusr"ni ffi.r#"1ffi:iiffi':;lTiH:l

okreSlono cechy drzew
iary drzew, funkcjp jak4

vprawidlowvrozw6jorazstwarz^iur#x?:::;TJi,1i1ffi ;ril
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ludzi i mienia. Szczeg6lowe uzasadnienie przyczyny usunipcia kazdego egzemplarza dtzewa

zostalo podane wpunkcie 1 sentencji niniejszej decyzji ( tabela ff 1). Z oglEdzin

prr.pro*udzonych na miejscu, sporzqdzono protokol zaLqczony do akt sprawy' W terenie

st*i"rdro.ro r6wniez mozliwoSi wprowadzenia nasadzeri zastqpczych w iloSci dw6ch sztuk

drzew.

Po rozpoznaniu sprawy i dokonaniu oceny zasadnoSci przedlolonego wniosku, zostalo

udzielone zezwolenie na usgniEcie dw6ch sztuk drzew (w tym forma dwupniowa)

wyszczeg6lnionych w pkt I rozstrzygniEcia decyzji.

Zasadqjest; w mySl art. 84 ust.l uoop.; ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za

usuniqcie drzew lub krzew6w, ktore nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolema na

usunigcie drzew lub krzew6w. Niemniej art. 86 ust. 1 uoop. okreSla wyj4tki, w kt6rych nie nahcza

siq oplat za usuniqcie. W omawianej sprawie zachodzi przeslanka nie naliczania oplat, okreSlona

zapiiamr art. 86 ust. 1 pkt 4 i 10 uoop. - w brzmieniu ,,nie nalicza siq oplat za usuniqcie drzew

tub lcrzewfw, ktdre zagraaajq bezpieczeristwu ludzi i mienia w istniejqcych obiehach

budowlanych" oraz ,,nie nalicza siq oplat za usuniqcie drzew lub krzew6w ktdre obumarly z

pr zy c zyn ni e z al einy ch o d p o s i adac z a ni eruchomo i c i " .

Jednoczesnie, biorqc pod uwagq zr6wnowahone uzytkowanie oraz poltzebq odnawiania

zasob6w skladnik6w przyrody oraz trwzglEdniaj4c fakt, Ze wnioskowane do usunigcia drzewa

posiadaly wartoSd przyrodnicz% w oparciu o art. 83c ust. 3 uoop., w tresci kt6rego wskazano, tL
',,Wydanie 

zenvolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu mohe byt uzalehnione od olcreSlenia przez

organ nasadzeri zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub lvzewu - zezwolenie na ich

usunigcie zostalo uzalehnione od spelnienia warunkow okreSlonych w pkt 2 rozsttzygnigcia

decyzjr, w terminie okreslonym w pkt 4, ppkt b jej rozstrzygmgcia, w celu zrekompensowania

ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony le|y, aby zakupiony material nasadzeniowy, byl
jak najlepszej jakoSci oraz zostal objgty pracami pielqgnacyjnymi, gwarantuj4cymi utrzymanie

jego wegetacji.

Podczas oglEdzin terenowych przeprowadzonych przez przedstawicieli organu,

w obrqbie drzew przeznaczonych do usuniqcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych

- art. 83c ust I ustawy o ochronie przyrody.

Przed przystqpieniem do usuniqcia drzew objEtych niniejszym zezwoleniem, prosimy o

zapoznanie sig z informacj4 dodatkowq w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwrerzql,

zawartqw zaNqcznikunr 3 do decyzir.

Biorqc pod uwagg pov,ryZsze ustalenia orzeczonojak w rozstrzygnipciu.

Pouczenie:

1. W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rych przewtdziano

zastqpienie ich innymi drzewami w punkcie 2 sentencji zezwolenia. a posadzone drzewa nie

zachowaj4 zywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 4 ppkt b)

sentencji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zalelnych od posiadacza

nieruchomoSci, naNoaony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania

nasadzenia zastppczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego zgodnie

z zezwoleniem, bEdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym

w administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.
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2. Usuniqcie drzew poza terminem okreSlo
jako delikt administracyjny, o kt6rym
usuniEciu drzew bez wymaganego zezwol
administracyjnej kary pienipznej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usunigcie drzew.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniEcia drlew w terminie ok .Slorry- w pkt 4
ppkt a)jej sentencji.
Zobowiqzanie strony w punkcie 3 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska
i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi o dokonaniu nowych
nasadzef ma na celu umozliwienie stwierdzenia, 2e strona wypelnila warunek okreSlony
w punkcie 2 sentencji decyzji.

T"ff;r ;"i::\ixffi'ilili",1?:'il1;u:T.:1
ochrony z g6lnosci zakazu niszczenia gniazd, i schronieri

zwierzqt objEtych ochron4prawn4oraz humanitarnego traktowaniazwieruqtlzikich.
Od niniejszei decyzii prrysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego_w N'odzi, wniesione za po3rednicfwem Dyrektora Wydzialu Ochiony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta tr odzi,
dzialaj4cego z upowaZnienia Prezydenta Miasta tr oizi, w termini" il dni od dafy jej
otrzymania.

Zalacznikiz

1. Mapa zlokalizacjqdrzew do usuniEcia.
2, Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody r zwierzqt.

Otrzvmuia:

I . Zarzqd Zieleni Miej skiej
94-303 tr-6d2, ul. Konstantynowska 8/10

2. ala
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