
PREZYDENT MIASTA N,ODZI
znak: DSS-bSR_t.o t: I .1 l5l .2017 .NISZ L6d2, dnia 20.12.2017 r.

DECYZJA NR Zzt128sl17 ti
Dziala.iqc na podstawie arl. r04 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, _ Kodekspostgpowania administracyjnego (Dz. u. 2017 piz. 12571 zwanego dalej w skrocie Kpa oruzart' 83 ust. r, art. g3a ust. l, , 's:. 

ust. 1, 3 i 4,art, sid ust. i, 2 i i,art. so ust. I pkt 4ustawy z dnia 16 kwietnia 2 r. o ochronie 
ryrvroay"1Dz. rJ. z 2016 r. poz. 2134,2249,2260' z 2017 t' poz-.6.0:132, 1 4)' zwanej dalej w .nl"l. uoop - po rozpatrzeniu wniosku

2T#ii,r?^iT:#fi::;:;r;r:;i,i zts przy "r r<"",i-tynowskiej szro lpism o znak:

orzeka
l' zerwolii zarz4d'owi zieleni Miejskiej w tr odzina usunigcie I szt. drzewa,rosn?cego naterenie pasa drogowego drogi wewngtrznej tj. ul. snycerskiej na wysokosci posesji nr gw tr'odzi (dzialka ewidencyjnanr 613112 w Lbrgbie g-isl, wymienionego w Tabeli nr 1,pn. Wykaz drzewa do usunigc ia, bezpobrania oplaty z tegotytulu.

I Wvka o usuni

L.p. Gatunek
Obwrid pnia
na wysokoSci
l30cm fcm]

Przyczyna

I Czeresnia
domowa 156 cm

utLEw\) posraoa odtaman4 czgrici korony oraz
. pr6chniej4cy pieri przy podstawie. W cnwiti obecnejdrzewo stanowi zagro2enie bezpieczelis tw,alud,zi I ,-'1"1r;"

nycn.

Hffiff'fr[il] objstego zezwoleniem okreslon a zostala w zal4czniku nr l do decyzji,

2' uzaleLni( wydanie zezwoleniana usunigcie drzewa wS..rnienionego w pkt I od zast4pie'iago nasadzeniem zamiennym w ilosci r szt. drzewu, *lLi"nionego w tabeli nr 2.
Tabel 2-W

3. Ustalid nastgpui4c i zezwolenia:. usunigcie
w terminie punkcie nr I sentencj i moze nast4pii

.tr z-wvkaznasarlz.efi

L.p.

1

Gatunek IloS6 nasad zeft szt. Parametry nasadzef : Obwrid pnia lw crnl
na wvsokoSci 100 cm

l4cm
Iarz4b m1czny L szt



. wprowadzenie nasadzenia zastgpczego, o kt6qrm mowa w punkcie nr 2 sentencji

powinno nast4pii w terminie do korica srudnia 2018 r':

4. Zobowi4za(. Zarz4d, Zieleni Miejskiej w N-odzi do poinformowania wydaj4cego

zezwolenie o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o ktorym mowa w punkcie 2 sentencji

w terminie do 14 dni od daty jego wykonania'

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu

Miasta \,odzi wplyn4i wniosek Zarz4duZieleni Miejskiej wtr'odzi o wydanie zezwoleniana

usunigcie drzewa,Iosn4cego na terenie drogi wewnqtrznej tj' ul' Snycerskiej na wysokoSci

por"rji nr 8 w \,odzi. W uzasadnieniu podano, 2e drzewo posiada"prochniej4cy ubyek

iodlamana czgS6 korony), W chwili obecnej drzewo stanowi zagroleniebezpreczenstwa ludzi

i mienia.
podstawq materialnoprawn4 rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy

zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawartajest zasada,

2e usuniEcie drzew lub krzew ow z terenu nieruchomoSci moZe nast4pii po uzyskaniu

,ezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgod|"wlaSciciela

nieruchomoSci, wla$ciciela urz4dzen, o kt6rych mowa w art' 49 $ i ustawy z dnia 23 kwietnia

1964r-Kodeksclr,vilny(Dz.u. z20l4t.poz.l2l,zpo^n.zm.)-ieaeltdtzewo'bqd?ktzew
zagta1ajqtymurzqdz"nio*. W mySl art. 83a ust.l uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa iub

krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierr, szej instancji wojt, burmistrz albo prezydent

miasta w formie decyzjt administracyjnej, aw przpadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub

krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytkow - wojewodzki konserwator

zabykow.
W przedmiotowej sprawie wniosek zLoLylwladaj4cy ww. nieruchomoSci4. Dzialka nie

nale|y do katalogu nieruchomoSci wpisanych do rejestru zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie

zezwolenia na usuniEcie drzew lub krzew6w, kt6re winno zawierac: imig, nazwisko, adres,

lub siedzibE wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule plawnym wladania

nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urz4dzeh, o ktorych mowa

w art. 49$ I Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana, nazwq

gatunku drzewa lub krzewu, obwod pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cffi'

i* prtypudku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obwod kaZdego ztychpnl

b) nie posiada vryraLnii wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony

drzewa. WielkoSi powierzthni, z ktorej zost nie usunigty l<rzew, miejsce, pIzyczyng, termin

zamLerzonego .rrrrrrig"ia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wlnika z celu

zwrqzanego z prowadzeniem dzialalno6ci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany ptzez

pro.;.t<turitu posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania

dzialki lub terenu w'prrypadtu realizacji inwestycji, dla ktorej jest on wymagany zgodnie

z ustaw4 z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce usytuowanie drzewa

w odniesieniu do gianic nieruchomoSci i obiektow budowlanych istniej4cych lub

projektowanych na teJ nieruchomoSci. Projekt planu nasadzen zastqpczych, stanowi4cych

Lompensacjq przyrodnicz4 za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt ptzesadzenia drzewa

lub krzewu, wykonany' w formie rysunku, mapy bqdL projektu zagospodarowania

nieruchomo5ci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie

uzgodnienia warunk6w realizacji przedsigwziEcia w zakresie oddzialywania na obszar Natura

ZObO, zezwolenie w stosunku do gatunkow chronionych na czynno6ci podlegaj4ce zakazom
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okreslonymwart' 51 ust' l pkt 1-4 i70orazwart.52ust. l pkt 1 ,3,7,g,r2,r3,15 je1eli zostalowydane. eur! | PNr r )J ' / 'o, L zr I

Po zapoznaniu sig ze zro'on4 dokumentaci? w mysl art. 50 $ I ustawy Kpawyznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowa dzJnia czfinosci urrgdo*y.h. w trakcietrwaj4cych r-ra gruncie oglgdzin ustalono
nasadzeh zamiennych oiaz okreslono ce ejs.c do
w tym rozmjar drzewa, funkcjg jaka ontcz4,
krajobrazoweilokalizacie. Jc J.-'-( walory

w terenie stwierizon o 2e drzewo posiada odlaman4 czgsci korony oraz procrrniej4cy pierlprzy podstawie' w chwili obecnej drre*o.,urro*i ,ufrozenie bezpieczeristwa rr-rdzi imieniaw istniej4cych obiektaqh budowlany"t ' Nu gruncie ustalo"no r6wniez, Le przedmr,otowe drzewoposiada wartosi przyrodnic 24, krajobruio*q i kulturowq. Na t4 okoiicznosi sporz4dzonoprotok6l oglgdzin' 
.Rozpoznaj4c ,pru*g i oceniaj4c z .dnosi przedtozonego wniosku,

$#?:" 
zezworenia nu ur.rnig.ie i szt. drzewa;;;"", ilnionego w punkcie 1 sentencji

zasadq'jest' ze posiadacz nieruchomosc-i ponosi opiaty za usunigcie drzew lub krzew6w,kt6re nalicza i pobiera organ wlasciwy oo'*yaurrii'-.".*or"nia na usunigcie drzew lubkrzewow' Jakkolwiek tresi-art. 86 ust. 1 uoop zakladawyjatki i tak nie nuli"rusig oplat zausunigcie: 
"1) drzew lub krzew6w, na ktfirych usunigcie ni 'est wymagane zev,uorenie,.

'j,,2::'::::;"'/,f';y,,,1"u,,!', l;:1,:v 
' ,'u'tLv 

ne z odnowq i pietsgnacjq

kt6 q b enstwu 
u zabytkdw; 4) drzew 'lub

ch nowaniu urzqdzeri, o kt6 
ia w istnieiqcych obiektach

5) krzew6w, kt6re zagr"rrlrl 
hkolejowego albo bezpi.eczeristwu 2eglugi, 6) dizew iu-b zpublicznych rub tinii,korejowych, v) drr"., kttrych obw6dpnra mrcrzony nawysokoici j30cm nie przekracza" a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonujesionolistnego, klonu srebrzys 

' --' 'erve" 'v'o't 
tanu ktonotistLego, b) g0 cm _
nra grunt6w nieuzytkow anych
ego z przeznaczeniem terenu,
nego lub decyzji o warunkach

pokrywajqcych grunt do 50 6w rosnqcych w skupiskach
uiytkowania fniego ni2 ro runt6w nieu2ytkowanych do

ie zagospo -::i* 
terenu' olcreilonYm

terenu; 9) ecYz'J budowY

na terena z.za cyjnymi
rokgiq szansy na p uow' lub nie
o obwodzie pnia
nienalezqcych do
wegetacyjnym drzewami innych
z potrzeb ochrony roilin' a'uierzqt i grzyb6w obigtych ochronq gatunkowq rub ochrony13) drzew lub wow rybnych; 14) drzew lubjest nviqzane

o r az o c hr o ni e pr z e c iwp 
"i: :;r ttr:itrfi, ok u, i n ni e z b s dnym dolub krzewri z furenu polig,

paristwa. 2. h, o kt,ryih iowa w ust. l,.iezeli wyclanieie drzewa lu b uzaleinione od prz"rodrn'riia tego drzewa



lub krzewu albo wykonania nasadzen zastgpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub

l<rzew nie zachowaty Zywotnolci po 3 latach od dnia uplTwu terminu wskazanego w tym

zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie nasadzeri zastgpczych, lub przed uplywem tego

okresu, z przyczyn zaleinych od posiadacza nieruchomoici, org(ln wlaiciwy do wydania

zezwoleniq na usunigcie drzewa lub lcrzewu naklada ponownie w drodze decyzii obowiqzek

wykonania nasadzeri zastgpczych. Przepisy art. B3c ust. 4 oraz a/t. 83d ust. 2 i 4 stosuie sig

odpowiednio. 3, W przypadku niewykonania nasadzen zastgpczych, o ktdrych mowa w ust. 2,

zgodnie z zezwoleniem na usunigcie drzewa lub krzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu

egzekucyj nym w administracj i "'- 
W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia s1'tuacj4, w kt6rej drzewo wskazane do

usunigcia stanowi iagrozenie bezpreczehstwa os6b i mienia w istniej4cych obiektach

budowlanych. Wobec pov,ry2szego zezwolenia na usunigcie ww. drzewa udzielono bez

pobrania oplaty z tego tytulu, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody cyt.: ,,art. 86 ust. 1. Nie nalicza sig oplat za usunigcie: pkt 4) drzew lub

lvzewow, kt6re zagraiajq bezpieczensfwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach

budowlanych tub funkcjonowaniu urzqdzeri, o ktorych mowa w ort. 49 $1 Kodelrsu cywilnego.

Jednoczesnie, bior4c pod uwagg deklaracjg wykonania nasadzeir zamiennych w mySl

ar1. 83c ust' 3 i art' 83d ust' 2 ustawy o ochronie pr4T ody' cyr"' "art' 83 c ust' 3' wydanie

zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu mo2e byt uzale2nione od olcreilenia przez organ

nasadzen zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu. Art. 83d ust. 2. W przypadku

uzaleznienia iydania zenttolenia na usunigcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzeit

zastgpczych, zezwolenie to okre1la dodatkowo; t) miejsce nasadzen; 2) liczbg drzew lub

wieiioSi powierzchni krzewow; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub

minimaliy wiek hrzew6w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub krzewow; 5) termin wykonania

nasadzen; 6) termin zlo2enia informacji o wykonaniu nasadzen", zezwolenie na usunigcie

1 szt. drzewa zostalo uzaleLnione od spelnienia warunk6w, okreslonych w punkcie 2 sentencji

decyzjr, w terminie okreSlonym w podpunkcie 2) w punkcie 3 jej sentencji, w celu

zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony leLy, by zakupiony

material nasadzeniowy byl jak najlepszej jakoSci oraz zostal objEty pracami pielggnacyjnymi

gw arantuj 4cymi utrzymanie we getacj i.

W dniu oglEdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrqbie drzewa

wnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (arl. 83c ust.

1 ustawy z dnia l6 kwietnia 2004 r. o ochronie przytody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydania

zenttolenia na usunigcie drzewa lub lcrzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin

w zalcresie wystgpowania w ich obrgbie gatunk'w chronionych".

Bior4c ponizsze pod uwagg orzeczonojak w sentencji'

przedprzyst4pieniem do usunigcia drzewa objqtego niniejszym zezwoleniem, prosimy

o zapoz1arTie sig z informacj4 dodatkow4 w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwterzql,

zawarl;Ew zat4cznrkum2 do decyzji.

Pouczenie:
1. W odniesieruu do drzewawymienionego w punkcie nr 1 sentencji, wobec ktorych przewidziato

zast4pienie go innym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenia, a posadzone drzewo nte

zachowalo Zywotno6ci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 2 sentencji lub

przed upty.wem tego terminu, z przyczyn zaleiznych od posiadacza nieruchomo5ci, nalozony

zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzefr zastqpczych. W przypadku

niewykonania nasadzefi zastgpczych zgodnte z zezwolentem, b9d4 mialy zastosowanie przepisy

o portgpo*uniu egzekucyjnym w administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.
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igcia drzewa w terminie okredlonym w pkt 3 ppkt

a Wydziatu Ochrony
staN-odzi o dokonaniu
ila warunek okreSlony

Zalaczniki:
1. Mapa zlokalizaci4 drzewado usuniecia.2' Informacja dodatkow" *;"kr.r;;;;"r, przyrodyi ochrony zwierz4t.

eteni Miejskiej
6dL, ul. Konstantynowska g/10

Zw.olnionp z oplatv skarbowei:
roosrawaustawazdnial6ristopada2006r 

ooptacieskarbowei (Dz.IJ,z2006r.Nr 225,po2. 1635)


