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Na podstawie art. 83 ust. l pkt l, art. 83a ust. l i 2a, art.84,art 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r., póz 916), rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. 2017r., póz. 1330) oraz art. 104,106
i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.,
póz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie usunięcia drzew i krzewów rosnących
na działkach będących pasem drogowym drogi powiatowej nr 2902E.

Burmistrz Miasta Tuszyna

l. Zezwala Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu, będącemu właścicielem drogi powiatowej
nr 2902E na usunięcie drzew wskazanych w tabeli nr l rosnących na działce ewid. nr 2
obręb 2 miasta Tuszyn i działkach ewid. nr431 i 12 w obrębie 4 miasta Tuszyn,
stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 2902E - ulica Kępica i Brzezińska
w terminie do 31.12.2023r.

2. Nalicza opłatę za usunięcie wymienionych w tabeli nr l drzew w wysokości 84.848,00 zł
słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych 00/100

3. Odracza na okres 3 lat od dnia upływu terminu wykonania nasadzeń zastępczych termin
uiszczenia opłat za usunięcie drzew wymienionych w tabeli nr l ze względu na zastąpienie
ich innymi drzewami tj. do dnia 30.11.2028r.

Tabela nr l

Lp Nr
drzew

Nazwa gatunkowa
łacińska

Nazwa gatunkowa
polska

Lokalizacja Obwód pnia na
wys. 130 cm,

Stawki w zt za l cm
obwodu drzewa

mierzonego na wys. 130
cm dla poszczególnych
rodzajów i gatunków

drzew

Suma
/zl/

5

6

7 [ 64 I Quercus robur

8

57

58

65

l 53 \Alnus glutinosa Olsza czarna

2 54 \Alnus glutinosa Olsza czarna -
forma dwupienna

3 I 55 \Alnus glutinosa Olsza czarna

4 I 56 \Alnus glutinosa Olsza czarna

Alnus glutinosa Olsza czarna -
forma dwupienna
+ podrost głogu
jednoszyjkowego

Alnus glutinosa Olsza czarna -
forma trójpierma

Dąb szypułkowy
forma dwupienna
+ śliwa mirabelka

Quercus robur Dąb szypułkowy +
śliwa mirabelka

9 I 69 I Quercus robur Dąb szypułkowy -
forma dwupienna

dz. o lir
ewid. 2
obręb 2
miasta
Tuszyn

136cm

114cm; 100cm

100cm

118cm

114cm; 119cm

121cm;
119cm; lllcm

46cm; 75cm

125cm

98cm; 82cm

30

30

25

30

30

30

55

70

55

4.080,00

4.920,00

2.500,00
3.540,00
5.280,00

7.080,00

5.390,00

8.750,00

7.645,00



10 71 I Salix cinerea Wierzba szara

11 75 I Salix cinerea Wierzba szara

12 I 76 I Alnus glutinosa Olsza czarna

13 83 Fraxinus
excelsior

Jesion wyniosły

IA\ 84 \Alnus glutinosa Olsza czarna + bez
czarny

15 I 85 \Alnus glutinosa Olsza czarna

16 I 87 \Alnus glutinosa Olsza czarna

17 I 88 \Alnus glutinosa Olsza czarna

18 I 90 \Betulapendula Brzoza
brodawkowata

dz. o nr
ewid. 2
obręb 2
miasta
Tuszyn

89cm 12 1.068,00

130cm 15 1.950,00

87cm 25 2.175,00

98cm 25 2.450,00

104cm 30 3.120,00

97cm 25 2.425,00

135cm 30 4.050,00

180cm 30 5.400,00

133cm 30 3.990,00

19 T29 Robinia
pseudoacacia

Robinia akacjowa dz. o nr
ewid.431

obr. 4
Tuszyn

139cm 15 2.085,00

20 I T42 I Pinus sylvestris \ Sosna pospolita
21 I T53 \ Betula pendula Brzoza

brodawkowata

22 I T54 \Betulapendula Brzoza
brodawkowata

dz. o nr
ewid. 12
obręb 4
miasta
Tuszyn

64cm 25 1.600,00

64cm 25 1.600,00

55cm 25 1.375,00

23 I T68 I Tilia cordata Lipa drobnolistna dz. o nr
ewid.431
obręb 4
Tuszyn

95cm 25 2.375,00

Razem 23 szt. drzew Razem oplata 84.848,00 zł

Zobowiązuję

Powiat Łódzki Wschodni, będący właścicielem drogi powiatowej nr 2902E - ul. Brzezińska, ul.
Kępica w Tuszynie do:

zastąpienia usuwanych drzew nowymi nasadzeniami w postaci drzewa liściastego z gatunku
dąb, klon, lipa, buk, grab, głóg, wiąz, jesion, platan, magnolia w ilości co najmniej 30 szt.,
minimalny obwód pnia drzewa to 12 cm, mierzony na wysokości 100 cm.;
miejsce nasadzeń zastępczych to działka należąca do Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
termin wykonania nasadzeń: do 30.11 .2025r.;
monitorowania stanu zdrowotnego nasadzeń zastępczych, a także do wykonywania
ewentualnych zabiegów pielęgnacyjnych oraz wszelkich innych czynności mających na celu
zapewnienie żywotności nowych drzew podczas ich całego okresu rozwoju;
przeprowadzenia wycinki drzew w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi
i mienia oraz niemający negatywnego wpływu na pozostałe drzewa;
przestrzegania zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dotyczących
gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, a w szczególności
zakazów związanych z usuwaniem i niszczeniem gniazd ptasich (Dz. U. z 2022r. póz. 916),
w przypadku ewentualnego stwierdzenia występowania gatunku chronionego
na przeznaczonych do usunięcia drzewach, prace wyciiikowe należy niezwłocznie przerwać
i wystąpić do właściwego organu o uzyskanie stosownych zezwoleń.
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Uzasadnienie

Powiat Łódzki Wschodni w dniu 20.04.2022r. (data wpływu 25.04.2022r.) wystąpił do tut.
Urzędu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Brzezińskiej
i ul. Kępica, będącej drogą powiatową nr 2902E. Usunięcie drzew jest związane z budową
chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej nr 2902E od istniejącego chodnika
w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej, z uwagi na to, iż kolidują z przebiegiem
projektowanego chodnika i ścieżki rowerowej. Po zapoznaniu się ze sprawą ustalono, iż działki o nr
ewid. 2 obręb 2 miasta Tuszyn, nr 431 i 12 obręb 4 miasta Tuszyn, stanowiące pas drogowy drogi
powiatowej nr 2902E, na których zlokalizowane są drzewa są własnością Powiatu Łódzkiego
Wschodniego. Stosownie do art.83a ust. l ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta,
a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej
części wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków. Na mocy art. 83c
ustawy o ochronie przyrody organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub
krzewu przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków
chronionych. W dniu 13.05.2022r. zostały przeprowadzone oględziny, które potwierdziły gatunki
i obwody wskazane w wykazie drzew załączonym do wniosku. Do wniosku dołączono również
mapę lokalizacyjną drzew oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane. Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności, należy stwierdzić,
iż ze względu na swoje usytuowanie oraz planowaną budowę chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu
drogi powiatowej nr 2902E usunięcie wskazanych w tabeli nr l drzew jest uzasadnione.
Stosownie do art. 84 ust. ł ustawy o ochronie przyrody posiadacz nieruchomości ponosi opłaty
za usunięcie drzewa lub krzewu. Na podstawie art. 86 ust. l pkt 6 ustawy o ochronie przyrody nie
nalicza się opłat za usunięcie drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub
linii kolejowych. Z uwagi na to, że wycinka drzew związana jest z budową chodnika i ścieżki
rowerowej, a nie przebudową drogi publicznej, nie znaleziono podstaw do zwolnienia z opłat
za ich usunięcie. W oparciu o powyższe na podstawie art. 85 ust. ł i ust. 4b ustawy o ochronie
przyrody oraz stawek wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, naliczono opłatę
za usunięcie wymienionych w tabeli nr l drzew w wysokości 84.848,00 zł słownie: osiemdziesiąt
cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych 00/100.
Ze względu na fakt, iż w zamian za przeznaczone do usunięcia drzewa zostaną wykonane
nasadzenia zastępcze, to stosownie do zapisów art. 84 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody odroczono
na okres 3 lat od dnia upływu terminu wykonania nasadzeń zastępczych termin uiszczenia opłaty
za usunięcie drzew wymienionych w tabeli nr l tj. do dnia 30.11.2025r.
W celu kompensacji przyrodniczej zobowiązano Powiat Łódzki Wschodni do zastąpienia
usuwanych drzew nowymi nasadzeniami w postaci drzewa liściastego z gatunku dąb (szypułkowy,
bezszypułkowy), klon (pospolity, jawor, srebrzysty), lipa (drobnolistna, szerokolistna), buk
zwyczajny, grab pospolity, jesion wyniosły w ilości co najmniej 30 szt., minimalny obwód pnia
drzewa to 12 cm, mierzony na wysokości 100 cm. Miejscem nasadzeń kompensacyjnych będzie
działka stanowiąca własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Termin wykonania nasadzeń do:
30.11.2025r.
W widocznej części drzew nie zaobserwowano występowania gniazd ptasich i gatunków
chronionych. W przypadku ewentualnego stwierdzenia występowania gatunku chronionego
na przeznaczonych do usunięcia drzewach bądź w przypadku powstania nowych gniazd ptasich,
prace wycinkowe należy niezwłocznie przerwać i wystąpić do właściwego organu o uzyskanie
stosownych zezwoleń. Podczas prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono,
iż wymienione w tabeli nr l drzewa i krzewy nie zostały objęte ochroną prawną, nie znajdują się w
rejestrze form ochrony przyrody, dostępnym na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Łodzi.

W związku z tym, iż drzewa i krzewy wskazane do wycinki rosną w pasie drogowym, to stosownie
do art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie przyrody istnieje obowiązek uzgodnienia zezwolenia



na usunięcie wskazanych we wniosku drzew i krzewów z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska. Pismem z dnia 12.05.2022r., znak RD1Z.6131.26.2022/PD tut. Urząd Miasta wystąpił
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi z prośbą o uzgodnienie ustalonych
warunków przedłożonego projektu zezwolenia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2022r., znak: WPN.660.555.2022.Ł.S1 uzgodnił projekt
zezwolenia Bunnistrza Miasta Tuszyna na usunięcie 23 szt. drzew.
Ponadto podczas oględzin w terenie wykonano dokumentację fotograficzną, która stanowi
załącznik do protokołu i pełni jedynie funkcję pomocniczą.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

l. Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna, w terminie 14 dni
licząc od dnia j ej doręczenia.

2. Na podstawie art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może
zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który
wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
decyzja stanie się ostateczna i prawomocna tj. nie shiży od niej odwołanie
w administracyjnym toku instancji i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zgodnie
z Kodeksem postępowania administracyjnego .

3. Na podstawie art. 130 kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie
strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania od decyzji.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie cz. III, koi. 2 pkt 44 koi. 4 ppkt 6 załącznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. t^-^"^2^poz. 1923 ze zm.).
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Otrzymują:
l. Gmina Tuszyn

ul. Piotrkowska 2/4, 95 - 080 Tuszyn
2. Staroshvo Powiatowe

ul. Sienkiewicza 3, 90 - 113 Łódź
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mgr mż. Witold Małecki

Do wiadomości:

l. Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25
90 -113 Łódź

POMOC J^MINISTRACYJNA
Le/

mgr Bogumiła Swiech


