
tr 6d2, dnia 18.08.2017 r.

Dzizlajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postEpowania
administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) w zwrqzku z art. 83 ust. 1, ar1. 83a ust. 1, 2a, 4, 6
art.83c ust. 1,3 i4,art.83dust. li2,art.86 ust. l pkt ll ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 t. poz. 2134, 2249, 2260 z 2017, poz. 60, I32, 1074)
po rozpatrzeniu wnioskuZaruqduZielent Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10

orzekai

l. Zezwoli(. Zarz4dowi Zieleni Miejskiej z siedzlbqprzy ulicy Konstantynowskiej 8/10 na
usuniqcie I sztuki drzewa wymienionego w tabeli nr \, znajduj4cego sip na terenie pasa
drogowego ul. Tuszyrflskiej na wysokoSci nr 15 w tr odzi (dziatka ewidencyjna
nr 263117 w obrqbie G-12), bez pobrania oplaty ztego tytulu.

abela nr l. Wvkaz drzewa do usun

L.p. Gatunek
Obwdd pnia na

wysokc$ei 130cm
Uwagi

Topola mieszaniec
euroamerykafski 277

Drzewo posiada wypigtrzony system
korzeniowy orcz Wptochnienie
u podstawy pnia. Korna drzewa

j edno stronnie uformowana, koliduj e

z nap ow retrzn} ltnta ener getyczna.

Usytuowanie drzewa objqtego zezwoleniem okreslone zostalo w zalqczniku nr
decyzjt, stanowiqcym rysunek z naniesion4lokalizacj qdrzewa do usuniEcia.

2. UzaleLni( wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie
zastqpienia go now4 sadzonk4 drzewa w ilosci I sztuki jak ponizej w tabeli.

1do

1od

Tabel anr z nasaozen

L.p. Gatunek Parametry nasadzeri (obwr6d pnia
w cm, na wysoko5ci 10t) cm)

1 Drzewo liSciaste powyZej 8 cm

Nowe nasadzenie nale2y wykonai na dziaLce ewidencyjnej o numerze 263117
w obrEbie G-I2 lub na terenach bqd4cych w zasobach Miasta pozostaj4cych
w administrowaniu Zarzqdu Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantujqcym prawidlowy rozw6j
no\ /ej sadzonki. Planowane miejsce nasadzenia nie moze kolidowai z istniej4cq i planowan4
infrastruktur4 techniczn4.
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3. Ustalid nastqpuj4ce, kot'rcowe i nieprzekraczalne terminy realizacji zezwolenia'.
a) termin usunigcia drzewa wymienionego w punkcie 1 - do 31 sierpnia 2018r.;
b) termin wprowadzenia nasadzenia zastgpczego (posadzenia drzewa gatunku innego niz

topola), o kt6rym mowa w punkcie 2 sentencji - do 31 partdziernika 2018r.,
Zmrana terminu usuniqcia drzewa mohe nast4pi6 jedynie na wniosek strony w decyzji -

zezwoleniu zmreniajqcym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmianq przed
uptrywem terminu wymienionego w punkcie 3a.

4. Zobowi4za(, wnioskodawcg Zarzqd Zieleni Miejskiej z - siedzibq przy ulicy
Konstantynowskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta tr odzi o wykonaniu nasadzenia
zastppczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od daty jego wykonania.
Do powiadomienia nale?y dolqczyc mapQ zlokalizacjqposadzonego zamiennego drzewa
oraz jego nazwe gatunkow4.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
UML wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej z siedzlbqprzy ulicy Konstantynowskiej
8/10 w sprawie wydania zezwoleniana usunigcie 1 sztuki drzewamieszczqcego siE na terenie
pasa drogowego ulicy Tuszyriskiej na wysokoSci numeru 15 w tr odzi (dziatka ewidencyjna
nr 263117 w obrEbie G-I2). W uzasadnieniu wniosku podano, iz ww. drzewo zamiera.
D o wni o sku S trona doLqc zyL a rys unek z Iokalizacj q dr zew a do usuni g c i a.

PodstawE materialnoprawne rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jest zasada,
2e usunipcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci moZe nast4pi6 po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela mzqdzen, o kt6rych mowa w aft. 49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny ( Dz. U. z20l4r. poz. I2l, zpoZn. zm.) - jeaeli drzewo, bqd?Wzew
zagraZajqtymurzqdzeniom. W my6l art. 83a ust.1 uoop. zezwoleme na usuniecie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta w formie decyzji administracyjnej, aw przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub
krzewu z tercnu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator
zabytkow.

W artykule 83b ust. I uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenta na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawierac imip, nazwisko, adres,
lub siedzibp wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladama
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzeh, o kt6rych mowa
w arl. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodq wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana,
nazwQ gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cm,
a w przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obwod kaldego z tych
pni, b) nie posiada vrryralrlie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpo6rednio ponizej
korony drzewa. WielkoSi powierzchnr, zkt6rej zostanie usuniqty krzew, miejsce, przyczyrre,
termin zamierzonego usuniqcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika
z celu zwiqzanego zprowadzeniemdzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany
przez projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on
wymagany zgodnie z ustaw4 z dnia 7 Iipca 1994r. - Prawo budowlane - okreslaj4ce
usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych
istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzen zastqpczych,
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stanowi4cych kompensacjp przyrodnrczq za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt
przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy b4dZ projektu
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacji przedsiqwzipcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na
czynnoSci podlegaj4ce zakazom okreslonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i I0 orazw art. 52 ust. 1

pkt 1,3,7,8,12,13,75 jezeli zostalo wydane.

Po zapoznaniu siq ze zLohonqdokumentacjew oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedloilonym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
rl{znaczono oglEdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzgdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglpdzin ustalono stan faktyczny, okreslono cechy usuwanego drzewa -
jego wartoSd przyrodnicz4w tym rozmiar drzewa, funkcjq jak4pelni w ekosystemie, wartogi
kulturow4 walory krajobrazowe i lokalizacjE. W terenie stwierdzono Le drzewo wnioskowane
do usuniqcia to topola mieszaniec euroamerykafski o obwodzie pnia277 cm. Drzewo posiada
wypiqtrzony system korzeniowy orM Wpr6chnienie u podstawy pnia. Korona drzewa
jednostronnie uformowana, koliduje z napowietrznq liniq energetycznq. Wnioskowane do
usunigcia drzewo nie posieLda warloSci kulturowych, jedynie niewielkq wartoSd przyrodnicz4
rk:rajobrazowq. Na t4 okolicznoSd sporzEdzono protok6l oglpdzin.

Rozpoznaj4c sprawQ i oceniaj4c zasadnoSd przedlolonego wniosku, udzielono zezwolenia
na usunigcie I sztuki drzewa gatunku topola mieszaniec euroamerykariski,
wyszczeg6lnionego w punkcie 1 sentencji decyzji.

Zasadqjest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunipcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunipcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek treSc art. 86 ust. 1 uoop zakNada wyjatki i tak nie nalicza sip oplat za
usuniqcie :

,drzew lub krzew6w, na kt1rych usuniqcie nie jest wymagane zezwolenie,.
3) drzew lub lo'zew6w, jezeli usuniqcie jest zwiqzane z odnowq i pielqgnacjq drzew rosnqcych
na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk6w; 4) drzew lub krzew6w, kt6re
zagrazajq bezpieczeristwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub
funkcjonowaniu urzqdzeri, o kt6rych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego;S) drzew lub
krzew1w, kt6re zagrazajq bezpieczensfwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczeristwu heglugi,6) drzew lub lcrzewdw w zwicpku z przebudowq drdg publicznych lub
linii kolejowych;7) drzew, kt1rych obwdd pnia mierzony na wysokoici I30 cm nie przelcracza;
a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca z,uyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm - w przypadku
pozostalych gatunk1w drzew w celu przywr6cenia grunt|w nieu2ytkowanych do
u2ytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, olveilonym
w mieiscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terentl,; 8) lvzewu lub krzewfw rosnqcych w skupiskach, polcrywajqcych
grunt o powierzchni do 50m2, w celu przT+vr6cenia grunt6w nieu?ytkowych do uzytkowania
innego ni| rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, olcreflonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu; 9) drzew lub lcrzewdw w zuiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub lcrzew|w nq
terenach zieleni;10) drzew lub krzew6w, kt6re obumarly lub nie rokujqszqnsy naprze2ycie,
z przyczyn niezaleinych od posiadacza nieruchomoici;I I) topoli o obwodzie pnia mierzonym
na wysokoici 130 cm wynoszqcym powyzej 100 cm, nienale2qcych do gatunk|w rodzimych,
jezeli zostanq zastqpione w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk6w,.
l2) drzew lub krzew6w, je2eli usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, nuierzqt i grzybdw
objqtych ochronq gatunko'wq lub ochrony siedlisk przyrodniczych;13) drzew lub krzewfw
z grobli stawfw rybnych; 14) drzew lub krzew6w, jezeli usuniqcie jest zwiqzane z regulacjq
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i utrzymaniem koryt ciekiw naturalnych, wykony+vaniem i utrzymaniem urzqdzen wodnych
sluzqcych ksztaltowaniu zasob|w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie
niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzen;Ll) drzew lub lvzew6w ustmanych
z terenu poligon6w lub placfw twiczeri, sluzqcych obronnoici paitstwa.
2. W przypadkach, o kt1rych mowa w ust. 1, jezeli wydanie zea4,olenia na usuniqcie drzewa
lub lrrzewu zostalo uzaleinione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania
nasadzeri zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowaly
zlnuotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich
przesadzenie lub wykonanie nasadzeri zastqpczych, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn
zale2nych od posiadacza nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie
drzewa lub krzewu naklada pcnownie w drodze decyzji oboytiqzek wykonania nasadzen
zastqpczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3.
W przypadhu niewykonania nasadzeri zastqpczych, o kt1rych mowa w ust. 2, zgodnie
z zenuoleniem na usuniqcie drzewa lub krzewu, stosuje siq przepisy o postqpowaniu
e gzekucyjnym w administracj i " .

W przedmiotowej sprawie drzewo wskazane do usunigcia to topola nienaleh4ca do
gatunk6w rodzimych o obwodzie pnia 277 cm. Wobec powy2szego zezwolenia na usunigcie
drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego ty'tulu, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 11 ustawy
zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyt.i,,art.86 ust. l. Nie nalicza siq oplat za
usunipcie: pkt 11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokolci 130 cm wynoszqcym
powyiej 100 cffi, nienalezqcych do gatunkfw rodzimych, jezeli zostancl zastqpione
w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk6w".

JednoczeSnie, bior4c pod uwagp fakt, iz usuwane drzewo posiada wartoSd przyrodmczq
t kraiobrazowq oraz majqc na uwadze potrzebq odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody,
w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, c7t1".i ,,art. 83 c ust. 3.

Wydanie zenvolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu mohe byt uzale2nione od okreilenia
przez organ nasadzeri zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art. 83d ust. 2.

W przypadku uzale2nienia wydania zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu od wykonania
nasadzeri zastqpczych, zezwolenie to olcreila dodatkowo; 1) miejsce nasadzeri; 2) liczbq drzew
lub wielkoit powierzchni lcrzew6w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm
lub minimalny wiek lcrzewfw; 4) gatunek lub odmianq drzew lub krzew6w; 5) termin
wykonania nasadzen; 6) termin zlozenia informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na
usunipcie drzewa zostilo uzalehnione od spelnienia warunk6w, okreslonych w punkcie 2
sentencji decyfi, w terminie okreSlonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu
zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony leizy, by zakupiony
material nasadzeniowy byl jak najlepszej jakoSci oruz zostal objqty pracami pielqgnacyjnymi
gwarantuj 4c ymr utrzymanie we getacj i.

Zgodnie ztreficiqart. 83 ust.2b ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji
uznano za uzgodnrony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w tr odzi,
w zwiqzkuznieryraheniem stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia ollrzymania
proj ektu niniej szego zezw olenia.

Zgodnie z treSciqart. 83 ust.2a ustawy o ochronie przyr.ody, projekt niniejszej decyzji nie
podlega uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrqbie drzewa
wnioskowanego do usuniEcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyl; "Organ wlaiciwy do wydania
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
w zalcresie wystqpowania w ich obrqbie gatunk6w chronionych".

Bior4c powyisze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.
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l.

4.

w odniesieniu do drzewa wymienio".rJ;"r:Til:i; nr I sentencji, wobec kt6rego przewidziano
zast4pienie go nowym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenia, a posadzone drzewo nie
zachowa zlrvotno6ci po 3 latach od dnia upt5.wu terminu wskazanego w punkcie 3 ppkt. b
sentencji lub przed uplyrruem tego terminu, z przyczyn zalehnych od posiadacza nieruchomo$ci,
nalo2ony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzenia zastppczego.
W przypadku niewykonania nasadzenia zastppczego zgodnie z zezwoleniem, bgd4 miaty
zastosowanie przepisy o postppowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawaart. S6 ust.2 i 3
uoop.
Usunipcie drzewa poza terminem okre5lonym w punkcie 3 ppkt a sentencji potraktowane zostanie
jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt I uoop, polegajqcy na usunigciu
drzewabezwymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawg do wymierzeniaadministracyjnej kary
pienigznej w wysoko6ci dwukrotnej oplaty za usunipcie drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunipcia drzewa w terminie okreSlonym w pkt 3 ppkt a
jej sentencji.
Zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzli do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta N,odzi
o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umo2liwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzewanie zwahria z obowi4zku i odpowiedzialno6ci karnej za
nieprzestrzeganie zakazow i ograniczef wynikaj4cych z przepis6w og6lnych, dotycz4cych
ocfrrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczegolnolci zakazu niszczenia gniazd, i schronieri
zwierzqt objgtych ochron4prawnqoraz humanitarnego traktowaniazwierzqt dzikich.

6. od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego

2

J

5

Odwolawczego w \-odzi, wniesione za po5rednictwem Dyrektora Wydzia
srodowiska i Rolnictwa w Departamencie spraw Spolecznych urzpdu l\{
dzialaj4cego z upowaZnienia Prerydenta Miasta N-odzi, w terminie 14 d
otrzymania.

Zalaczniki:
l. Mapa z przyblihonqlokalizacj4 drzewa do usunigcia.

ieleni Miejskiej w tr odzi
94- 303 N,6d2, ul. Konstantynowska 8/10

2. ala

Do wiadomoSci:
1. Zarzqd Dr6g i Transpoftu

90-447 tr 6d2, ul. Piotrkowska 173

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U.
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