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 Marszałek Województwa Łódzkiego 
 

 

RŚII.7120.1.346.2018.AK                            Łódź, dnia 6 lipca 2018 r. 

 
D E C Y Z J A  

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, 3 i 4, art. 83d ust. 1, 2 i 4, art. 83f ust. 
1 pkt. 1, art. 84 ust. 1, 2 i 3, art. 85 ust. 1, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. 
Dz.U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie 
stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330), art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze 
zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasta Piotrków Trybunalski z dnia 24.05.2018 r., o wydanie 
zezwolenia na usunięcie jednej sztuki drzewa z terenu działki ewidencyjnej nr 473/6 w obrębie 14 stanowiącej 
pas drogowy ul. Wysokiej oraz krzewów z terenu działki ewidencyjnej nr 459 w obrębie 14 przy ul. Wysokiej w 
Piotrkowie Trybunalskim, Marszałek Województwa Łódzkiego  

 
o r z e k a :  

 

1. Zezwolić Gminie Miasto Piotrków Trybunalski, na usunięcie krzewów ligustru pospolitego  
o nr inw. 2, zajmujących powierzchnię 35,6 m2 (we wniosku podano powierzchnię 33,6 m2), znajdujących 
się na terenie działki ewidencyjnej nr 459 w obrębie 14 przy ul. Wysokiej na wysokości nr 28/38  
w Piotrkowie Trybunalskim (oznaczonej w ewidencji jako Bi – inne tereny zabudowane), zgodnie  
z lokalizacją wskazaną przez wnioskodawcę na mapie dołączonej do wniosku. 

2. Określić termin usunięcia krzewów, o których mowa w punkcie 1 sentencji decyzji,  
do dnia 31 sierpnia 2018 r. 

3. Uzależnić wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów, o których mowa w punkcie 1, od wykonania 
przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski, nasadzeń zastępczych w postaci 36 m2 krzewów irgi 
błyszczącej, o dobrze wykształconych systemach korzeniowych i pędach, w wieku nie mniejszym niż 5 
lat. Podczas sadzenia bryły korzeniowe krzewów należy przysypać ziemią na równi z szyją korzeniową  
i docelowym poziomem gruntu. Nasadzenia należy zabezpieczyć siatką ogrodniczą przed zniszczeniem. 

4. Ustalić:  

a) termin wykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w punkcie 3, do dnia 30 grudnia  
2019 r.; 

b) lokalizację wykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w punkcie 3 na terenie działki 
ewidencyjnej nr 459 w obrębie 14 przy ul. Wysokiej na wysokości nr 28/38 w Piotrkowie 
Trybunalskim, zgodnie z lokalizacją wskazaną przez wnioskodawcę na mapie dołączonej do wniosku. 

5. Naliczyć opłatę za usunięcie krzewów, wymienionych w punkcie 1, w wysokości 1. 424,00 zł (słownie: 
jeden tysiąc czterysta dwadzieścia cztery złote), wynikającą z obliczenia zawartego w poniższej tabeli  
nr 1:  

Tabela nr 1. Tabela z wyliczeniem opłaty za usunięcie krzewów 

Nr 
inw.  

Nazwa gatunku 
krzewu 

Powierzchnia 
krzewów (w m2) 

Stawka za 1 m2 powierzchni 
krzewów rosnących w skupisku 

(w zł) 
Wartość (zł) 

Nasadzenia 
zastępcze krzewów 

(w m2) 

2 ligustr pospolity  35,6 40 1424 36 

6. Odroczyć termin uiszczenia przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski opłaty w wysokości 1.424,00 
zł, o której mowa w punkcie 5, na okres trzech lat od dnia upływu terminu wykonania nasadzeń 
zastępczych, wskazanego w punkcie 4a, tj. do dnia 30 grudnia 2022 r. 

7. Zobowiązać Gminę Miasto Piotrków Trybunalski, do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Łódzkiego informacji o wykonaniu nasadzeń zastępczych, o których mowa  
w punkcie 3, w terminie 14 dni od dnia ich wykonania, wraz z podaniem faktycznej daty posadzenia 
krzewów oraz załączeniem planu sytuacyjnego z zaznaczoną lokalizacją posadzonych krzewów.   
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8. Umorzyć postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek Gminy Miasto Piotrków Trybunalski,  
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie niżej wymienionych krzewów, znajdujących się na terenie 
działki ewidencyjnej nr 459 w obrębie 14 przy ul. Wysokiej na wysokości nr 28/38 w Piotrkowie 
Trybunalskim (oznaczonej w ewidencji jako Bi – inne tereny zabudowane): 

 nr inw. 2 – trzy oddzielne skupiny z żywopłotu ligustru pospolitego o powierzchniach kolejno: 3 m2,  
1 m2 i 4 m2 (we wniosku włączone do  żywopłotu z ligustru pospolitego o powierzchni 33,6 m2); 

 nr inw. 3 – żywopłot z karagany syberyjskiej składający się z dwóch skupin o powierzchniach 2x  
1,5 m2 (we wniosku podano powierzchnię 2,4 m2); 

 nr inw. 4 – skupina śnieguliczki białej o powierzchni 0,6 m2; 

 nr inw. 5 – żywopłot z tawuły śliwolistnej o powierzchni 3 m2 (we wniosku podano powierzchnię  
4,8 m2). 

 

U Z A S A D N I E N I E  

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wpłynął wniosek Gminy Miasto Piotrków 
Trybunalski z dnia 24.05.2018 r., o wydanie zezwolenia na usunięcie jednej sztuki drzewa z terenu działki 
ewidencyjnej nr 473/6 w obrębie 14 stanowiącej pas drogowy ul. Wysokiej oraz krzewów z terenu działki 
ewidencyjnej nr 459 w obrębie 14 przy ul. Wysokiej w Piotrkowie Trybunalskim. W uzasadnieniu podano, że 
drzewo koliduje z projektowaną budową miejsc parkingowych, a krzewy kolidują z budową chodnika i miejsc 
parkingowych. Zadeklarowano wykonanie nasadzenia zamiennego jednej sztuki drzewa, należącego do 
gatunku i odmiany głóg pośredni ‘Paul’s Scarlet’ oraz 56 m2 krzewów irgi błyszczącej na terenie działki 
ewidencyjnej nr 459 w obrębie 14 przy ul. Wysokiej w Piotrkowie Trybunalski. Do wniosku dołączono 
dokumenty wymagane w art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, kserokopię 
zgłoszenia robót budowlanych z dnia 24.05.2018 r. przebudowy pasa drogowego ul. Wysokiej na długości 
Szkoły Podstawowej Nr 3, polegającej na budowie zatoki parkingowej oraz utwardzenie części terenu 
przyległego do zatoki, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi oraz dokumentację fotograficzną.  

W trakcie przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 
oględzin terenowych w dniu 20.06.2018 r. dokonano weryfikacji wniosku, tj. identyfikacji gatunkowej 
wnioskowanego do usunięcia drzewa oraz krzewów, pomiarów obwodu pnia oraz powierzchni zajmowanej 
przez krzewy, oceny ich zdrowotności, wartości przyrodniczej, kulturowej oraz krajobrazowej. Oględziny 
wykazały, w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę, znajdują się cztery oddzielne skupiny krzewów 
ligustru pospolitego, w tym jedna o powierzchni 35,6 m2. Krzewy rosną poza pasem drogowym drogi 
publicznej ul. Wysokiej, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 459 w obrębie 14, oznaczonej  
w ewidencji jako Bi – inne tereny zabudowane. Są w dobrym stanie zdrowotnym, mają żywe pędy bez suszu; 
posiadają wartości przyrodnicze, nie mają wartości krajobrazowych i kulturowych. Według przedłożonego 
projektu zagospodarowania terenu, krzewy będą uniemożliwiały wykonanie prac budowlanych, związanych  
z przebudową pasa drogowego ul. Wysokiej na wysokości nr 28/38 w Piotrkowie Trybunalskim tj. z budową 
chodnika i obramowania krawężnika wytyczonej zatoki parkingowej. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, udzielono zezwolenia na usunięcie krzewów 
wyszczególnionych w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji, z uwagi na ich kolizję z planowaną przebudową 
pasa drogowego ul. Wysokiej na wysokości nr 28/38 w Piotrkowie Trybunalskim, przewidzianej do realizacji 
na terenie działek ewidencyjnych nr 473/6 i 459 w obrębie 14 przy ul. Wysokiej w Piotrkowie Trybunalskim. 
Zgodnie z art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zezwolenia na ich usunięcie 
udzielono z równoczesnym naliczeniem opłaty w wysokości 1.424,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta 
dwadzieścia cztery złote), wynikającej z wyliczenia zawartego w tabeli nr 1 pn „Tabela z wyliczeniem opłaty 
za usunięcie krzewów”. Wysokość opłaty ustalona została na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330). 
Podstawę prawną do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi także art. 83a ust. 1 oraz art. 90 
ustawy o ochronie przyrody. Z treści cytowanych przepisów wynika, że 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. Jeżeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty, 
czynności wykonuje marszałek województwa.  

Mając na uwadze wartość przyrodniczą krzewów usuwanych oraz zobowiązanie strony do 
odtworzenia zieleni, zezwolenie na ich usunięcie uzależniono od wykonania nowych nasadzeń w postaci  
36 m2 krzewów irgi błyszczącej, na terenie działki ewidencyjnej nr 459 w obrębie 14 przy ul. Wysokiej na 
wysokości nr 28/38 w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z lokalizacją wskazaną przez wnioskodawcę na 
mapie dołączonej do wniosku. Powierzchnie krzewów planowanych do posadzenia zredukowano, z uwagi na 
małą powierzchnię nieruchomości.  
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Zgodnie z art. 83d ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w przypadku 
uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie krzewów od wykonania nasadzeń zastępczych, zezwolenie to 
musi także określać, m.in. gatunek lub odmianę krzewów przewidzianych do posadzenia oraz ich minimalny 
wiek; dodatkowo może ono określać warunki techniczne sadzenia krzewów. Dlatego też w pkt 3 sentencji 
niniejszej decyzji Marszałek Województwa Łódzkiego określił w przypadku nasadzeń zastępczych minimalny 
wiek oraz określił warunki, jakie należy spełnić podczas sadzenia krzewów.  

Termin uiszczenia opłaty za usunięcie krzewów wyszczególnionych w tabeli nr 1, w punkcie 5 
sentencji niniejszej decyzji, zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody odroczono na okres 3 lat od 
dnia upływu terminu wykonania nasadzeń zastępczych, wskazanego w punkcie 4a sentencji decyzji, czyli do 
dnia 30 grudnia 2022 r. Jeżeli posadzone krzewy zachowają żywotność po upływie trzech lat od dnia ich 
posadzenia lub nie zachowają żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność 
z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie krzewów ulegnie umorzeniu na podstawie decyzji Marszałka 
Województwa Łódzkiego. W interesie wnioskodawcy leży zatem, żeby wprowadzone nasadzenia miały 
najwyższą jakość oraz objęte były szczególną troską, ochroną i pielęgnacją, w tym podlewaniem  
i mechaniczną ochroną przed uszkodzeniem lub zniszczeniem  

W punkcie 8 sentencji niniejszej decyzji umorzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
zezwolenia na usunięcie: trzech oddzielnych skupin z żywopłotu ligustru pospolitego o powierzchniach 
kolejno: 3 m2, 1 m2 i 4 m2 (we wniosku włączone do żywopłotu z ligustru pospolitego o powierzchni 33,6 m2 – 
nr inw. 2); żywopłotu z karagany syberyjskiej składającego się z dwóch skupin o powierzchniach 2x 1,5 m2 – 
nr inw. 3 (we wniosku podano powierzchnię 2,4 m2); skupiny śnieguliczki białej o powierzchni 0,6 m2 (nr inw. 
4); żywopłotu z tawuły śliwolistnej o powierzchni 3 m2 – nr inw. 5 (we wniosku podano powierzchnię 4,8 m2), 

znajdujących się na terenie działki ewidencyjnej nr 459 w obrębie 14 przy ul. Wysokiej na wysokości nr 28/38 
w Piotrkowie Trybunalskim. Przeprowadzone oględziny wykazały że przedmiotowe krzewy tworzą oddzielnie 
skupiska o powierzchniach nie przekraczających 25 m2. Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.), nie jest wymagane 
uzyskanie zezwolenia na usunięcie krzewu lub krzewów, rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2. Gdy 
postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości lub w części, w oparciu art. 105 
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 
2017 r., poz. 1257 ze zm.), organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania 
odpowiednio w całości lub w części. 

Podczas oględzin terenowych w obrębie krzewów przeznaczonych do usunięcia nie stwierdzono 
dziko występujących gatunków chronionych. 

Informuje, że rozstrzygnięcie dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie jednej sztuki drzewa  
z terenu działki ewidencyjnej nr 473/6 w obrębie 14 stanowiącej pas drogowy ul. Wysokiej w Piotrkowie 
Trybunalskim, objętych wnioskiem Strony, zawarte zostanie w odrębnej decyzji po uzgodnieniu jej projektu  
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi.  

Pouczenie: 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego  

w Łodzi, wniesione za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego, w terminie 14 dni od daty  
jej otrzymania (art. 127 § 1, 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).  

2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania  
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego).  

4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem 
wszystkich stron (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).  

5. Usunięcie krzewów poza terminem określonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie  
jako usunięcie krzewów bez wymaganego zezwolenia, co stanowić będzie podstawę do wymierzenia 
administracyjnej kary pieniężnej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody). 

6. Jeżeli posadzone krzewy, o których mowa w punkcie 3 sentencji niniejszej decyzji, zachowają żywotność 
po upływie 3 lat od dnia upływu terminu wykonania nasadzeń zastępczych, określonego w punkcie 4a 
sentencji niniejszej decyzji lub nie zachowają żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza 
nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie krzewów ulegnie umorzeniu (art. 84 ust. 4 
ustawy o ochronie przyrody). Jeżeli posadzone krzewy, albo część z nich, nie zachowają żywotności po 
upływie 3 lat od dnia upływu terminu wykonania nasadzeń zastępczych, określonego w punkcie 4a 
sentencji niniejszej decyzji, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, naliczona opłata za 
usunięcie krzewów zostanie przeliczona w sposób proporcjonalny do powierzchni krzewów, które nie 
zachowały żywotności (art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody). 

7. W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych (lub części z nich), o których mowa w punkcie 3 
sentencji niniejszej decyzji, naliczona opłata zostanie przeliczona w sposób proporcjonalny do powierzchni 
krzewów, które nie zostały wykonane zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzew (art. 84 ust. 7 ustawy  
o ochronie przyrody). 
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8. Uzyskanie niniejszej decyzji na usunięcie krzewów nie zwalnia od obowiązku przestrzegania zakazów 
dotyczących niszczenia gniazd, jaj, postaci młodocianych oraz siedlisk ptaków, schronień zwierząt 
objętych ochroną prawną (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierząt 
dzikich. 

9. W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w trakcie 
wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę krzewów oraz zwrócić się ze stosownym 
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem 
zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie 
przyrody. 

 

 

                            
                                                                                                                         z up. Marszałka  

           Województwa Łódzkiego 
 
 
               Radosław Mikuła 
             Zastępca Dyrektora Departamentu 
               Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Gmina Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Rudowskiego 10 
97-300 Piotrków Trybunalski 

2. a/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwolniono z opłaty skarbowej. 
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1044) – załącznik do ustawy, cz. III pkt 44, kol. 4, 
pkt 6.  
 
al. Piłsudskiego 8 tel. /+48/ 42 663 35 30 
90-051 Łódź fax /+48/ 42 663 35 32 
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