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DECYZJA
StarosĘ Piotrkowskiego

Na podstawie art. 90 w związku z art' 83 ust. 1, 3 , art. 84 ust. 3, 4, 5, ar1. 85
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.
1220 ), $ 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z |3 pńdziemtka 2004 r. w sprawie starvek
opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew ( Dz. U. Nr 228, poz, 2306 ).
obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 23 paż'dziemika 2OO9 r. w sprawie staw.ek opłat
za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczęnie zieleni na rok 20l0 ( M. P. Nr 69. poz.
894 ) Rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 września 2OO4 r. w sprawie trybu
nakładania adrninistracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez
wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zie|eni, zadtzewieri albo drzcw lub
krzewów ( Dz. U. Nr 219, poz.2229) oraz ań' l04 ustawy zdnia|4 czerwca 1960 roku .
Kodeks postępowania administracyjnego ( teks1jednolity: Dz'U, z' 2000 r. Nr 98, poz'. 1071,
z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miasta - Biura Inwestycji i Remontów
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 maja 2010 r., zgodnte z. postanowienien'r
Samorządowego Kolegium odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20.05. 2010
r' znak: Ko 461-37110 

postanawiam
|.Zenv o|ić na usunięcie drzew:

IoSnący połoŻonej rybunalskim przy ul.
( działka nr ewid. 17718 obręb geodezyjny 0032), stanowiącej własność Gminy Piotrków
Tryb' a będqcej w zarządzie ośrodka Sportu i Rekreacj i w Piotrkowie Trybunalskirn.
2. Na|iczam opłatę w wysokości 44.437,85 za usunięcie w drzew.
3. Niniejsze zczwo|cnie jest warunkowe i uzależnione od zastąpienia, drzew przewidzianych
do usunięcia rrrłodymi drzewami ( z wyjątkiern gat. topoli ) w liczbie nie mniejszej niŻ ( 5 sZI.)
o minimalnej wysokości 1,5 m wyhodowanych z zakrytym systemem korzeniowym.

Niedopełnienie powyŹSzego warunku przez stronę wnioskując4 - zgodnie z al1. 162
kpa - podlega naliczeniu administracyjnej kary pienięŻnej w wysokości trzykrotnej opłaty
za usunięcie drzew ustalonej na podstawie stawek o których mowa w art. 85 pkt. 4 ust' 1
ustawy z dnia I 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Usta|oną opła1ę w wysokości 44.437,85 zł odracza się na okres 3 lat od dnia wydanla
zezwolenia. Jeieli zastąpione drzewa zachowajq żywotność po upływie 3 lat od dnia
posadzenia. naleiność z tytułu ustalonej opłaty podlegają umorzenlu.

'... "Gartrrnr..lnzpu,ł

1 iarząb 70 8 1 .95x2.i 7 1  3 .595,5  1
2 iarząb 50 81.95x 1 .51 6. t87 .23
3 jarząb 55 I 81.95xf.37 10.682.  l  8
4 kasztanowiec - 2 100 33,69x2,37 7.984.53
5 plenny 75 33.69x2,37 5.988.40

Sulrr,ą. onzp'rv 5 Razem 44.437.85
ch na terenie nieruchomoŚci oołoŻonei w Piotrkrwie T wirki 6



4. Wyznaczam termin wykonania nasadzeń zastępczych drzew na działkach będ4cych
w posiadaniu wnioskodawcy do 3l października 2010 r.
5' Usta|am obowiązek pisemnego zgtoszenia do 15 |istopada 2010r. z okreśIeniem: miejsca,
tęrminu, gatunku i ilości nasadzonych drzew do tut. Starostwa.

Uzasadn i en i e

Decyzję wydano na podstawie fomalnych i materialnych przepisów prawa powołanych
na \vstęple oraz po przeprowadzeniu wizji w terenie' Brak jest technicżnych możliwości
zachowania w/w drzew w z'lńag,kl z prowadzoną inwestycją pn' ,, Modemizacja Stadionu
Concordia''. Z uwagi, Źę na wnioskowanych drzewach nió 

.stwierdzono 
gniuł, -y"intę

można wykonać po uprawomocnieniu się decyzji.
Po przeanalizowaniu całości materiału uzyskanego w postępowaniu, stwierdzono'

Źe nie ma przeszkód do wydania Żądanego zęzwo|enia na usunięcie przedmiotowych drzew
i odroczeniu naliczonej opłaly jeŻeti zostaną wykonane nasadzenia zastópcze.
. organ otzekający. z uwagi na isrotn4 rolę. jakq spełniajq drzer,ra w |unl.'cjonowan iu
i zachowaniu stanu środowiska przyrodniczego, uznał za- zasadne valeznió wydanie
zezwo|enia od zastąpienia wnioskowanych Jo usunięcia drzew młodym i drućwami'
Uzalęl1jęni" wydania zezwo|enia od zastąpienia usuniętych drzew inriymi 

.drzewami 
tezy

w interesie społecznym jak i strony.

W związku z powi.szym postanowiono jak w sentencji

Pouczen i e

1.) od decyzji niniejszej słuzy stronie
odwoławczego w Piotrkowje Trybunalskim
od daty jej otrzymanta.
2) Zgodnie z art.83 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody wydanie zeztvolenia na usunięcie
drzew może być uza|eżniona od zastąpienia ich drzewami ]ub krzewami, w liczbie nie
mniejszej niż liczba usuwanych drzew.

Informacja o oołacie skarbowei
Podmtol /rvo|nionv od oplaly 5kalhowe| na podstawie an' 7.pln J uslaq) o op)acię sl. ia|oo\'\eJ ' ,  Io1islopada200ótl D7 l Nr225po,/'loJ) z poz zn.

PrZydent Miasta Piotrkowa Tryb.
-

odwołanie do Samorządowego Kolegium
za moim pośrednictwem w tenninie 14 dni

otrzymują:

l .
2.
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