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Dzialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnra 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postppowania

administracyjnego (Dz. tJ . 2016 poz. 23 z po2n. zmianaml) w zwiqzku z art. 83 ust. 1, art. 83a ust.

I,art.83cust. I,3i4,art.83dust. 1i 2,art.86ust. 1pkt5 i l0ustawy zdnia 16kwietnia2004t.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 20t5 r. poz. 1651, 1688 i 1936 otaz z 2016 r. poz. 422)

po r ozpatrzeniu wnio sku Zarzqdu Zielem Miej skiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/ 1 0,

orzeka

1. Zezwoli( Zarz4dowi Zieleni Miejskiej w \,odzi, na usuniEcie L sztuki drzewa

znajduj4cego siQ na terenie pasa drogowego ul. Zamiejskiej w tr'odzi (dzialka

ewidencyjna nr 2313 w obrgbie P-31), wymienionego w Tabeli nr 1, pn. -vqYkaz drzewa

do usuniqcia,bez pobrania oplaty ztego tytulu.

Lokaltzacja drzewa przedstawionego zosta\a na mapie stanowi4cej zalqcznik nr 1 do

niniejszej decyzji.

2. IJzaleLni( wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa wymienionego w pkt 1, od

zast4pienia go sadzonk4nowego drzewaw postaci 1 sztuki, jak w Tabeli nr 2.
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abela nr Wvkaz drzewa do usunigcia

L.P
Nr na
mapie

Gatunek
P rzy czy na usunipcia drzewa

I 1

Btzoza
brodawkowata

r26
(we wnioski

120cm)

Drzewo obumarle; kolizje zhnrq
energetycznq posiada Slady po

oderwanych konarach; zainfekowane
chorobq grzybow4 nie rokuje
szansy na dalszy prawidlowy

r ozw 6j ; stw ar za zagr oilenie
bezpteczehstwa ruchu dro gowe go.

Tabefa nr 2 Wykaz nasadzen zamien

L.p. Gatunek Parametry nasadzeri: obwrld pnia w cm na wysokoSci 100
cm

1 J arzqb zwry czajny,, F asti giata" 8cm



Nowe nasadzenie nale?y wykonad na terenie bpd4cym we wladaniu Zarz4du Zieleni
Miejskiej w miejscu gwarantuj4cy prawidlowy rozwtij nowej sadzonki. Nowe nasadzenie nie
mo2e kolidowad z istniej4cq i planowanQ infrastruktur4 techniczn4.

3.Ustalid nastqpuj4ce, kofcowe i nieprzekraczalne terminy rcahzacjr zezwolenia..

a) termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, ustala siq do kor[ca erudnia 2018r.;

b) termin wprowadzenia nasadzenia zastqpczego o kt6rym mowa w punkcie 2, ustala sip
do kor[ca maia 2019 r.

Zmrana terminu usuniEcia drzewabqd2 terminu wprowadzenta nasadzenia zastgpczego moze
nastqpii na wniosek Zaruqdu Zieleni Miejskiej w N,odzi w decyzji - zezwoleniu
zmreniajqcvm, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmianq przed, uplywem termin6w
wymienionych w podpunktach a i b powyZej.

4. 7-.obowiqza(. Zarzqd Zieleni Miejskiej w t odzi do powiadomienia Wydziatu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi
o dokonaniu nowego nasadzenia. Informacje o nasadzeniu zamiennym wprowatlzonymprzez
Zatzqd Zieleni Miejskiej w tr odzi nale?y przesylal do Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w okresach p6lrocznych, w terminach:
- do 15 lipca danego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od stycznia do

korica czerw ca danego roku,
- do 15 stycznianastgpnego roku-wprzypadku nasadzeniawykonanego w okresie od 1 lipca

do 31 grudnia danego roku.
Do powiadomieri nale?y dolqczyd mapg lub szkic sytuacyjny z lokalizacjqi inwentaryzacjq
wykonanego nasadzenia.

Uzasadnienie
Do Wydziatru Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych

w UMtr wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej, o wydanie pozwolenia na usurriECie 1 sztuki
drzewa z pasa drogowego ul. Zamiejskiej w trodzi (dz. m 2313 w obrqbie p-31).
W uzasadnieniu podano, Ze drzewo cyt:. ,, jest suche".

Podstawq matelialnoprawne rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowiq przepisy
zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jest zasada, Le
usunigcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moZe nast4pi6 po uzyskaniu zezwolenia
wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomolci za zgodqwLaSciciela nieruchomoSci, wlaSciciela
trzqdzen, o kt6rych mowa w art.49 $ 1 ustawy z dma 23 kwietnialg64r - Kodeks cywilny
( Dz' U. z 2014r. poz. l2l, z p62n. zm.) - jeleh drzewo, bqdlkrzew zagra2ajqtym urzqdzeniom.
W my6l art' 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci
wydaje w pierwszej instancji w6jt, burnistrz albo prezydent miasta w formie decyzji
administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu z telenn
rtieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserw ator zabytkow. fir

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwoleniana usunigcie drzewa lub krzewow, kt6re powinno zawrera(,: imig, nazwisko, adrls, lub
siedzibq wnioskodawcy, oSwiadczenre o posiadanym tytule prawnym wladania nieruchomoSci4
albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49$ 1
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Kodeksu cywilnego, zgodpwlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagar4 nazwQ gatunku drzewa

lub krzewu, obwod pniu dtr.*a mierzony na wysokoSci 130 cm, a w przypadku gdy na tej

wysokoSci drzewo: aJ posiada kilka pni - obwod kaZdego ztych pni, b) nie posiada wyralnie

wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio poniZej korony dtzewa. WielkoSi

powierzchni, z t<tOrej zostanie usuniEty krzew,miejsce, przyczyng, termin zamrerzonego usuniqcia

drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika z celu zwiqzanego z prowadzeniem

dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany przez projektanta posiadajQcego

odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania dziaNki lub terenu w przypadku

rcilizacji inwestycji, dla ktorej jest on wymagany zgodnie z ustaw4 z dnia 7 lipca I994r. - Prawo

budowlane - okre6laj4ce usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiektow

budowlanych istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzet'l

zastppczych, stanowi4rych kompensacjq przyrodnicz4 za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt

przeiadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqdL projektu

"agospodarowania 
nieruchomoSci. Decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo

poltanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacji przedsigwziqcia w zakresie

Lddtiuly*unra na obr"ur Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na

czynnoSci podlegaj4c e zakazom okreSlonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i l0 oraz w ar1. 52 ust. 1 pkt

1,3,7,8,I2,I3,1 5 jeheIi zostalo wydane.

po zapoznaniu sip ze zloaonq dokumentacjq w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono

brakow formalnych w przedl.oZonym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa

1,ryznaczono ogiEdziny w terenie celem pzeprowadzenia czynnoSci urzpdowych' W trakcie

trwaj4cych na gruncie oglqdzin ustaiono stan faktyczny, okreslono cechy usuwanego dtzewa -

jego- warlo S(, przyrodniczau w tym rozmiar drzewa, funkcjg jak4 pelni w ekosystemie, wartoSd

ku*lturow4 *ulory krajobrazowe i lokalizacjq. W terenie stwierdzono, 2e drzewo wnioskowane

do usuniEtiab b,rzoza brodawkowata o obwodzie pnia 126cm (we wniosku 120cm). Powyzsze

drzewo jist obumarle, koliduje z lini4 energetycznq posiada Slady po oderwanych konarach,

zainfekowane chorobq grzybow4 nie rokuje szansy na dalszy prawidlowy rozw6i, stwatza

zagrozenie bezpieczerisiwa ruchu drogowego. Drzewo nie posiada wartoSci kulturowej,

priyrodnic zej ikrajobrazowej. podczas oglqdzin dokonano korekty obwodu drzewa do usuniqcia.

Na t4 okolicznoSc sporuqdzono protok6l oglqdzin'

Rozpoznajqc sprawQ i bceniaj4c zasadnoSi przedNohonego wniosku, udzielono zezwolenra na

usuniqcie 1 sztuki driewa gatunku brzoza brodawkowata, wyszczeg6lnionego w punkcie 1

sentencji decyilr.

Zasadqjest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunipcie drzew lub krzewow, kt6re

naycza i pobiera otgutr wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub krzew6w.

Jakkolwiek tresi art. 86 ust. I uoop zaldada wyjatki i tak nie nalicza sip oplat za usunigcie: 1)

..d,zey, lub krzew6w, na ktorych usuniqcie nie jest wymagane zenvolenie; 2) drzew lub krzew6w'

na kt1rych usuniqcie osoba fizyczna uzyskala zezwolenie na cele niezwiqzane z prowadzeniem

dzialalnoici gospodarczej,. 3) drzew lub llzew6w, jezeli usuniqcie iest nviqzane z odnowq

i pielqgnacjq arit, rosnqcych na terenie nieruchomoici wpisanej do reiestru zabytk6wi 4) drzew

tiU krzew6w, kt6re zagra2ajq bezpieczeristwu ludzi tub mieni w istnieiqcych obiektach

budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeri, o ktdrych mowa w art. 49 S I Kodeksu c1+vilnego'

5) drzew lub krzew6w, kt6re zagrazajq bezpiecze{tstwu ruchu drogowego lub kolejowego albo

bezpieczeitstwu zeglugi;6) drzew lub krzewfw w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych lub linii
kolLjou,ych;D diew, kt1rych obw6d pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie przelcracza"

a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczainego, klonu iesionolistnego, klonu

srebrzystego, ,obirii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm - w przypadku pozostalych

gatunk1w drzew - w celu przywr\cenia gruntdw nieu2ytkowanych do uzytkowania rolniczego lub
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do innego uZytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenLt, olcreilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenl,ti 8) lcrzewu lub krzew1w rosnqcych w skupisku, polcrywajqcych grunt clo 50mt, w celtt
przywr6cenia grunt6w nieuzytkowanych do u2ytkowania rolniczego lub do innego u|ytkoutania
zgodnego z przeznaczeniem terenu, olcreilonym w miejscowym planie zagospodarowanicr
przestrzennego lub decyzji o warunkach za.budowy i zagospodarowania terenu,. 9) drzew lub
krzewfw w zwiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi clrzew lub lcrzewdw na terenach zieleni; 10)
drzew lub lcrzewfw, ktdre obumarly lub nie rohujq szansy na przezycie, z przyczyn niezaleznych ocl
posiadacza nieruchomoSci;lt) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysoko1ci j30 cm
wynoszqcym powy2ei 100 cm, nienalezqcych do gatunkfw rodzimych, jezeli zostanq zastqpione,
w najblizszym sezonie wegetacyjnym drzewam.i innych gatunkdw;12) drzew lub krzew6w, iezeli
usuniqcie wynika z potrzeb ochrony ro{lin, nuierzqt i grzyb6w objqtych ochronq gatunkow,q lub
ochrony siedliskprzyrodniczych;13) drzew lub hrzewdw z grobli itiwAw rybnych,: I4) clrzeu, lub
krzew6w, jezeli usuniqcie iest zwiqzane z regulacjq i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych,
wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzeri wodnych sluiqcych lnztaltowaniu zasob'w woclnych orcrz
ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych
urzqdzeriil5) drzew lub krzew6w usuwanych z terenupoligondw lub plac1w twiczer4, stuzqiych
obronnoici paristwa.2. W przypadkach, o ktdrych moia w ust. 1, jeieli wydanie zezwolenia na
ttsuniqcie drzewa lub krzewu zostalo uzaleinione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo
wykonania nasadzeli zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzeio lub lrrzew nie zachowaly
2ywotnoici po 3 latach od dnia uplywu terminu vtskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadrenie
lub wykonanie nasadzen zastppczych, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn zaleznych od
posiadacza nieruchomo{ci, organ wlaicivty do wydania zezwolenia na- usuniqcie drzewa lth
iqzewu nalclada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzen zas,tqpczych. przepisy
art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 ,stosr,tje siq oclpowiednio.3. W przypadku niewykonania
nasadzeri zastqpczych, o ktdrych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na isuniqcie drzewa lrtb
krzewu, sto suj e s iq przepisy o po s tqpow an iu e gze kucyj nym w adminis tr acj i " .

W przedmiotowej sprar,vie mamy do czynienia z v,ryjqtkiem zwiqzanym z zarstnieniem, dw6ch
przeslanek po pierwsze, drzewo wskazane do usuniqcia nie rokuje vuttry na clalszy prawidlowy
tozw6j, po drugie stanowi zagrohenie bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wobec powyzszegt
zezwolenia na usuniqcie drzewa udzielono bez pobrania oplaty zteg.o tytutu, zgodnie z art. 86 ust.
1 pkt 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody iyt.i ,,art. 86 ust. l. Nie naliczct
siq oplat za usuniqcie: pkt 5) drzew lub krzew6w, kt6re zagra1ajq bezpieczenstwu rttchrt
drogowego lub kolejowego albo bezpieczefistwu zeglugi; pkt tOl irrn, lub k rrrn ,, kt6re
obumarly lub nie rokujq szans na przezycie, , prryrryn niezaleznych od posiadctcztt
nieruchomoSci. "

JednoczeSnie, maj4c na uwadze potrzebq odnawiania zasob6w skladnik6w pr.zyrody,
w mySl art. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.: ,,art. 83 c ust. S.^ [Arydanie
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lct'zetuu moze byt uzaleznione oi okreilenia przez organ
n'asadzeti zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu. Art. 83d ust. 2. W przypadktt
uzaleznienia wydania zeauolenia na uumiqcie drzev,a lub krzewu od wykonania- naiadzer;
zastqpczych, zezwolenie to olcrella dodatkowo; l) miejsce nasadzeri; 2) liczbq drzew lub wietkolt
powierzchni krzewdw; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub minimalny wiek
lcrzewdw| 4) gatunek lub odmianq drzew lub krzew6w; 5) termin wykonania nasadzeit; 6) termin
zloienia informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na usuniqcie drzew a zostalo uzalehnione
crd spelnienia warunk6w, okreslonych w punkcie 2 sentencji dicyzji, w terminie okreslonym
w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zreko-p.nro*unia ubytku w ekosystemie
miasta. W interesie Strony le?y,by zakupiony material nasadzeniowy byl jat najlepszejlakoSci
oraz zostaL objgty pracami pielqgnacyjnymi gwarantujQcymi utrzymanie wegetacji.
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W dniu ogiqdzin terenowych przeplowadzonych pruez organ w obrqbie dtzewa

wnioskowanegoh do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art' 83c ust' 1

ustawy z dnii 16 kwietnia2004 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do wydania

zezwolenia na usuniqcie drzewa lub l(zewu przed jego wydaniem dokonuie oglqdzin w zalffesie

t4)ystQoowania w ich obrqbie gatunk|w chronionych" '

Bior4c powy4szepod uwagq orzeczonojak w sentencji'

Pouczenie:

1. W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie m 1 sentencji, wobec kt6rego

przewidziano zastqpienie go innym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenia. a posadzone

drzewo nie zachowa zywoinoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 4

ii* , sentencji lub przed uplywem tego terminv, z przyczyn zale1nych od posiadacza

,ri..rr"ho-oSci, naloz6ny zosianie pono-wnie w drodze decyzii obowi4zek wykonania

nasadzenia zastqpczego'. W ptrypudkt niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie

z zezwoleniem,= bqJ4 mialy zaitosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym

w administracji. Podstawa art.86 ust. 2 i 3 uoop'

Usunigcie drzewapozaterminem okreslonym w pkt 3 ppkt 1 sentencji potraktowane zostanie

istracyjny, o pkt 1 uoop, polegaj4cy na

bezwymagPodstawq.dowymierzenia
ary pieniEZnej za usuruQcle orzewa'

Niniejsza decyzjawygasa w przypadku nieusunigcia drzewa w terminie okreslonym w pkt 3

ppkt 1 jej sentencji.

Zobowtqzanie Strony w punkcie 4 sentencji decyzjt do powiadomienia Wydzialu Ochrony

Sroao*ist a i Rolnictwa w Depattamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta tr'odzi

o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umozliwienie stwierdzenia, ze Strona wypelnila

warunek okreslony w punkcie 2 sentencji decyzjr'

Uzyskanie zezwolenia
karnej za ntePrzeslrze

dotycz4cych ochronY P
i schroniefr zwretzqt objqtych ochron4 pr

dzikich.

Od niniejszej decyzji przysluguje Stronie odwolanie do Samorz4dowego Kolegium

Odwolawczego w 
"nodii, 

wniesione za po6rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony

2.

3.

A+.

6.
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Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta N,odzi,
dzialaj4cego z upowainienia Prezydenta Miasta tr oizi, w termini. ia orri od daty jej
otrzymania.

Zalaczniki:

l. Mapa z lokalizacjqdrzewa do usunigcia.
2. Informacja dodatkowa w zakresie o"h.ony przyrody i zwierzqt.
Otrzvmuia:

Zar zqd Zieleni M iej ski ej
94-303 tr 6dL,u1. Konstantynowska g/I0

ala

Do wiadomoSci:
Zarzqd Dr6g i Transportu
90-447 tr 6dL,ul. piotrkowska 173

41ruq, "ptaty 
ska.bowa

Podstawa: ustawa z dnia T6listopada 2006 r. o opracie skarbowei 0ednolity tekst:
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Dz U. 2 2016 r., poz. 1827).




