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MARSZAŁIrK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

śc-lll. z l 20.4.5 1 .2020
Bydgoszcz, dnia 28 pazdziernika 202? r.

DnCYzuA

Na podstau,is art. l§4 ustawy z dnia 14 czerwca l9ó0 r, Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz,U. z ?a2a r. poz. ż56), art, 2, art. 4 pkt 1, ż, ań. 83 ust.
l pkt l, 83a ust. 2a, 4 ań. 83c ust. 1, 3, 4o art. 83d us1.1, 2, 4, a*. 84 ust. 1 -8, art, 85 ust. l , 4b,
art, 90 usl. 2 u§tawy z dnia 16 kwiellia 2a04 r. o ochlonie przyrody (Dz, U,
z 202Q f. poz. 55) oraz rozpo:,ządzenia lvlinistra Śrcdawiska z dnia 3, lipca 20t7 r.
w sprawie oplal za usunięcie drz-ew i krzewów (Dz. U. a2a1? r. poz. l330), § 1 pkt 2,

p§ ro?patfxełłiu wlliosltu z dnia 29 kwietnia 2a2l t., Glniny Miasto Bydgoszcz -
Zarądu Dróg Miejskicli i Komunikac.ji Publicznej w §ydgoszczy, z siedzibą przy ul.
Toruliskiej l74a w Bydgoszczy,

w sprałuie wydania zezwolenia na usulięcie drzew, rosnących na nieruclrtrmclści nr
7/6, obręb §2Q2płzy ul, §andonrierskiej w Bydgoszczy,

orzekam

1. Zezwolić Cłninie Miastc Bydgoszcz - Zarządorvi Drog Miejskich i Konrunikacji
Publicznej, z siedzibą prz1, ul. Toruliskiej 174a w Bydgoszcz1,, lla usunięcie drzewa
wskazalego w Tabeli nr 1:

Tabela nr 1- I)rzewo wskaza::e do usunięcia.

2" Określić ter§in usunięcia drzewa, o któryrrr mowa w pkt. l decyzji" do dnia
30 krryietxia2a2t r.

3. Usjalić tpłatę za usunięcie drzęrva wskazanego w pkt. 1 decyzji w tabeli nr 1 w kwocie
4 ó§0,00 zł (slownie: cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złot,vcŁ 00/100).

4. Odroczyć termil uiszczenia opłaty wskazanłi w pkt, 3 decyzji na okles 3 lat od dnia
upływrr lęłniru wskazanego na nasadzelrie drzeą o którycli mowa w pkt. 5 decyzji;

a. Należncść z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie wyżej wymielio:reg<l

:.^^t^.* drzerł, podlega umorzeniuo jeżeli posadzol:e w zamialr drzęwa zaclrowają
ą+il żyrvolność po ckresie 3 ]at od d;ia upływu te:r:rinu wskazanego
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u,,vkonanic lasadzcnia zaslęl]czeg(; rl pkt. 5 decl,z,ii lub llic z,achorva.ią

b. Na]ezllt':śc z_ 1r,tLt]u ustaItłircj opłat1, zn trsullięcic rvlrllicniill-1cg{) \1,
-i'tlbcli

liczbv

a

irrotności z pfz\-czlil llicz_alcż.ll1 ch od ;:rlsiarliłcza triertlchcxłrosci:



5.

drzew,którenięzachowałyżylvotności'jezeliposadzonervzatnianótzevła
nie zaclrowają żywotnosi;-po okręsie 3 lat od dnia upłl,wu terminu

lvskaeanegonawykonanienasadzeniazastępczegowpkt.5decyz.ji,
, prriłńLaleZnych cld po si adacza ni eruclromości ;

§. Należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie rvyŻej lłrymienionego

drzęwa zostanie przeliczona"w,sposob proporcjonalny do. Liczby drzew,

d" ń.yJ nie 
,wykonano 

nasadze*ia Za§lępczego. o któr5im mowa

w pkt. 5 decyzji,

Uzależnić ul,danie zezrvolenia :ra usunięcie drzewa, " \fly* tnowa w pkt, 1 decyzjż,

od wykorrania nasatlzenia zastępczcgo, w postaci drzęw (Tabęla nr 2 )

Tabeta nr ż , Wykaz drzęw wskazanych do nasadzenia,

Ollł tid pnia lricrron1,
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dotycz_v pkt. 5 
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Je.vr_ji, dodnia:o gńania żOż1 r.lnlbrnlacja rvilrlla zarł,ierac

dokulrientacjęlt)tll!:rallcznąora7'!l]apęl.'.ilplalls1,1uacl'in-rlerel]u-.ttieruchonrości
określając1, rloklarlną lokalizację nasaclz_elłia zastępcz,ego \\,raz Ze sz,czcgołou,1111 1,1piset11

ul-zględlriają.),lu i,,,tn,,,,,,,a.ję odnosnie gatunku i tńri,odu nasarlz_tlnl,clr drz_e§ oraz lrYkaz

z,arrierając1 \\,\,szczegolllienie_ Llore nowt,:l posacizone ,dl,z_erla 
z,astigril1, drzeu,o usunięte,

0r]mótr.ić r.,1,tlanii zezr,olenia ]la us,nięcic dlz_e*a gatunku,|ąb są,pułkorr1"

tl tlbltotlzie pnia ló7"](l3 clll, lla wr sokości 1_]0clłl,

uzasadnienie

Wnioskiernzdnia29kwiętnia2020r,,(dataiłpłl,wudoL]MWK.Pdnią8maja
2020 r.) §nrina Miasto Bydgoszcz , ,1*źad niog xłiłir,ich i Komunikacji publicznej

w Byrigosz "ry, 
,rpru"nto**n'u pr"*, rJru-wo;aónu Ńy"u, * Zastępcę Dyrektora ds,

Utrz}ąnania Inttastruilu * zurrą§uprog Mi.jsticl1 Komunikacji publicznej w Bydgoszczy,

działającego nu p*oriu;i.;;";*ornirt*u'i Jniu zr kwietnia Źł?O r., wYstąPiła o wYdanie

zezwolenia *u u*uniili*^il;;;;;;ą"y.l, na terenie nieruchomoŚci nr ?iÓ, obręb a202 przy

u l. Sallclollri ersk it"j rv B,vrlgoszcz,\,,

Jako przl,czllre ustlt,lięcia rvu,,

z iiroga, llo.|azrlouą rlrl dz, nr 6 ob, nr

zakyal j fi k_cly3i, ;|_ id 9 1 
kategorii nisfię2

drzerv \Vllitlsktlrlarlca rłskazai: "l)rz,cua kolidilją

iizii: nraz uzhro_ieniel,n terctlu, a kolizji nie da się

l'ttliklrąc'^' 
*^.1.,.,,.,,:^ ,1r.7.j.llr\il)t1\,(:h ;/.:'Orgall

RtlzpalrującSl]ri:i\!ę.11łporjsrau.icprzedltlŻonlch'rlokulllelrltill.tute.l:
uzllał. ż,e Glrlina Miastct Byclgoszcz - Z",^,ąa I)Log Nłiejskiclr i 

",::::::_\i:1l,1_1i:::::l
lv Bl,clgtlszczy z, sieJzjbą pizl:ul, Toruliskiej l74a 

"l,Byclgosz_cz1,, 
w rozultlielllu plzeplsow

art. 83 usl. l clraz ań. 90 ust. 2 uo,o",1,,,,, nchronie p";"ÓOy, jest uprarvtlklna_dcl zlozenia

\Ą,ltioskut;razuz}'skittliazezlł.olenianausrrnięciedrz'crł,arvskazancgowtabelinr1.
W t]niu 17 nlaja 2020 I., pl,zrprorvaclzono b.1 obecności !:1:'1:'"*i'i:l:

Wnioskoda*,.,v. ,,,gię,iziny drzerv planolvanyclt do usutiięcia, Potlczas wt?,ll terenowe_;

pot\\,iL]rdz,ollo galullek. iokalizac,ię ?raz otivocl drze,l, wskazatlYcil we rvtriosku,

Żu,er1,,tlkoruanoiól,1liez prz),c7-),llę usunięcia drzerł" 
,.. i }_p.unnć.ł,.llriil',o

Drzeu,o gatttnku dąb sz__vpulkornr],-,,i. stitntlr..i realnego i bezpośredlriego zagro,_ellla

clla bezpiecz,elislu,a 1utjzi i nrienia,7_pr,,,,l.od,]i",ego punktu**iclz_cnia, clrzer|o _jcst u, 100%
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usullięcia. Nie stwierdzono występorł,ania gaii!§ków clironiłxvch roślin. zivierzą{ i grzybórv
oraz gniazd ptasiclr gatunkórv objęt3,ch ochrnną gatunkorvą"

Zgottnie z art.4ust l i 2 r,lstawy z dnia 16 krvietlria 2004 r. c ochronie przylocly {Dz.
I-J, zżOża r, poz. 55), obowiązkienr organór,v adninistracji publicznej jest dbałość o przyrodę
będącą dziedzictivem i bagactwem narodorvynr, a olgany adl:lirristracji publicznej §ą

obowiąane clo zapervnienia warunków prawrtyc}ł, organizac;,jnych i finaltsowych dla
ochroly przl,rcdy, organ rozstrzygającv o rłx"daniu zezwo]enia na usunięcie drzew. rą,inien

dążyć nie tylko do załatrł,ienia sprawy, uwzględniając słuszny interes slrony, ale rvinien mieć
także na uwadzę aspekt oclrrony przyrody, rozutnianej jako ochrona zieleni i z"adrzewień
wmiastach{ań.2ust, lpkt.8iust.2pkt.5ustarvyooclrronieprzyrody).Woparciu
a przepro\Ąądzone oględziny tu1. Organ uznał, iZ niezasadnyn jest usurrięcie drzewa gatunku
dąb szypulkcwy. Jędnocześnie stcj na §tanowi§ku, iż usurvanie zdrrlw_vch, dorodnych
i esletycznyc} drzew, 3 w szczególności długorviecznych drze:ł, (ti, dębów lodzinych
galunkórv) ż prze§lrzeni publicznej dużyclr mias1 porvinno być ostateczlyli rozwiązaniein.
stosowanyni wyłączlie w przypadku braku rozwiązali alteiaatyw:rych, tzn, w przypadku
realnegcl i udokumenlowaleg§ braku nożtiwości uniknięcia kolizji świadomie zaplanowanej
z dębem szypułkowym ro§lącym od wielu lat w 15łn miejscl. Wniosęk w tprr zakresię nię
zawiera żadnego uzasadnienia poza jedlozdaniowym stwierdzenien1, że lię mozna uniknąc
kolizji z drzewęm.

Udzielając zezwolelia na usunięcie drzewa, o któriłn mowa w pkt. 1 decyzji, zgodnie
zań.84ust.2iust.3ustarvyoochronieprzyrody.wzwiązkuzus1. ltegoarlykułu,
naliczona została opłat. Opłatę naliczono w następujący sposób:

Tabęla nr 3- Sposób naliczania opłat.

1,1,. (]lttlnck dl,zlrrł
(}brr litl pnia tltirrzon1,

nl *1srllt,ści lJ(l tnl rr icnll
§ta*ka za l cm

lzil
Kxota

lzll
, Topłlta huina 3l0 l5.{x) ,4 ój{}.!0

Wysokośc opłaty za usunięcie drzewa, o który;l :110wa w pkt. t decyzji została
wyliczona na podstawie rozporządzenia Mirristra Srodowiska z dnia 3 lipca ?a17 r.

rv sprarvie opłat za usunięcie iluew i krzęrvów (Dz. U. z 2a17 Ł ?oz. i 330) § l pkł 2.

Tutejszy ofgan, w odniesielliu do drzęwa wskazanego w pkt. 1 niliejszej decyzji,
zdecydł:lva} o udzieleniu zezwolenia rłarunkowego, uzależniając jego usunięcie od
obowiązku posadzenia w :ramian innych drzew. Biorąc pcd uwagę pow}zsze craz zgodnie
z a*. 84 ust 3 cyt. ustawy o ochronie przyrody. tenrrin uiszcze::ia uslalonyclr rv decyzji opłat
za usunięcie przednriotowogo druewa odroczony został na okres 3 lat c;d dnia upływu 1€rtlinu
wskazanego w pkt, 5 decyzji, na wykona:rie nasadzęnia zaslępczego.

Zgodnie z ań. 84 ust. 4 ustarryy t"l ochronie przyrody należność z tytułu ustaionej opłaty
pocllegac będzie umoueniu" jeZeli posadzone w zamian drzewa zachowają żywotność
po okresie 3 ]at od dnia upły*,u łerminu wskazanego na wl,konanie nasadzeń zastępczych
w pkt, 5 decyzji. Nalomiast w nryśl afi. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody. jezeli
posadzclne drzewa nie zachcrvają żywotnośri po okresię 3 lat cd dnia upływx 1enrrinu
wskazanego na wykonanie nasadzeń zastępczych lv pkt. 5 decyzji, z p?zyczyn zalsznych od
posiadacza nieruchomości. to naliczona opłata jest przeliczana w spasób pfoporcjonalny do
liczby drzerv. które nie zachowały zywotności, Decyzja w powyższej sprawie może być
tydana przed upływem okresu, c którynr molła w pkt. 4 decyzji, jezeli posadzole drzeua nię
zachowają żywctności przed upływen: tego okresu {a*. 84 usl. 6 ustawy o ochronie
przyrody).

W przypadku nięrv},konania nasadzeń zastępczyclr, o którycb mowa w pkt. 5 decyzji,

Zł zgo#esśóir ry$Ąfupl. 7 ustarłry o cchronie przyrody naliczona opłaia jesł przelicz,a\aw sposób
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proporcjonaln,v do liczby drzerv. które ::ie zostały nasadzone zgodnie z zęzrvolelrienr, §trolla.
zgodnie z art. 83d usl, 2 cvt. usta\Ąry o ocironie przyrody". winna powiadonlic ł: rł1.'konaniu

nasadzeli zaslępczych Urząd Marszałkorvski Wojet,ództrva Kujawsko-Pomorskiegc
w Toruniu, rł ternrinie określilnym rł pkt. 6 decyzji. Nielvykcxanie lvarunku nasadzenia
dłzerą, za§tępujących usuĘ,ane. określonego w pkt" 5 dec.vzji- będzie skutkawalo
rvygaśnięcienl niniejszej decyzji na podstawie ad. 162 § ] pkt 2 Kpa i wszczęcienr
po§tęp§walria o lvynrierzenie administracl,jnej kary pienięznej za usunięcie drzex,a bęz

wynaganęgo zezwolenia.

Analizując wniosek w aspekcie załączonyclr dokunręnlów stwierdzona, że planowane

do usuttięcia drzewc, rvskazanę w pkt. 1 niniejszej decyzji, zloka]izowane są w pasie

drogowyn drogi publicznej. Pismęm z drria 22 września 2ł2a r., znak: §C-
Il1.7120,4,51.żr2§, nrdokumentu: 103088109/2020 na podstawie ar1.83a ust. Żacyt, Ustawy
o ochronię przj,rody,przekazano projekt decyzji la usunięcie drzew zlokalizowanych w pasie

lrogowpn drogi publicznej, do uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodorł,iska w Bydgoszczy. Pismem z dnia 8 pździemika ?0ż0 T., znak:
1M§T.óó0.939.2020.P§ Regionalny Dyreklor Oclrrclriy §rodowiska w Bydgoszczy uzgodnił
decyzję nr Śc-l:l.zl 20.4,5 t .laża.

Organ pislłrem z d*ia 12 paździemika ża20 r,, znak: SG-1ll.?120.4.5r,żOż0,
zarviadcnrił Stronę po§tępowania o zebraniu matęriału dowodowego rł, przedmiotowej
sp:"ar,vie i rvskazał 7 dniow1, termin od dnia doręczenia- na zapoznanie się ze zgromadzonymi
dowodami oraz poinforrnował o możliwości wnoszenia w tynr terminie srvoich uwag.

W rł,yznaczonym tenlrinie Strona nie wniosła uwag.

1.

3icrąc powyz§ze ptld urł,agę, olzeczono jak rv se::tencji

pouczenie

Od niniejszej decyzji sironie słuzy prawc lł,njesienią odrvołania do §an:orządorvegcl
Kolegium Odwolawczego w Toruniu. za pośredniclwen: Marszałka Województwa
Kujawsko-l)cnlarskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia,
W trakcie biegl ternrinu dei wniesienia odwołalia §tlona filoze zrzęc się prawa

do wniesienia odwołania wobec organu adn:inistracji publicztlej. klóry wydał decyzję
(art. 177 a § 1 ustawy z dnia 

'4 
czerwcą 19ó0 r, Kodeks postępcwania

adrninistracyjnego, Dz.U. z2020 r. poz, 25§)
Z dnienr doręczenia organowi adniinistracji publicznej oświadczelia tl zrzeczetriu
się prawa do wniesienia cdrvołania przez ostatnią ze §tlon postępowania. decyzja siaje się
ostatęczna i prawomocna (ań, 127 a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r" - Kodeks
postępowafl ia administłzcyjnego, Dz. U, z ?§20 r, pcz. 2 5ó),
Decyzja podlega wykonaniu przed upływenr lerminu do wniesięnia adwołania. jezelijest
zgodna
z żądaniem wszystkich słron lub jezeli wszystkie slrony złzekły się prawa

do wniesienia odwcłąnia (ań. 130 § 4 ustawy z dnia ]4 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego, Dz,U. z2a20 r. poz. 256).
Usunięcie drzew lub krzewórv nalezy przeprowadzić respektująe przepisy:
. art, 51 uslawy z dnia 1ó kwietnia 2004 r. o tlchronie przyrody (Dz, U" z ?020 r. p§z.
§5) w stosunku do dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową na

mocy Rczporządzeń Ministra Sradowiska z dnia 9 pażdzienrika 2014 r. w sprawie
ochroly gatunkowej roślin (Dz, U. z 2014 f. pCIz. 1409) oraz z dnia
9 października 2014 r. w §prawie cchrony gatunliowej grzybów (Dz. U. z ża14 r. poz.

2,

J,

1.

5,
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6,

. a:1. 52 ustarvy z duia 16 kwielrria 2004 r" c ochronie prz5,rody (Dz. U. z2a20 f. poz.
55) tv stosulrku do dziko w},slępującyclr zr,r,i*rząt obięt1,,ch ochroną gatunk§lĄ,ą na lllocy
Rozporządzenia Milislra Srodr:rłiska z dnia 16 grudnia 201ó L, w sprawie clclrrony
galurrkorłej zwierzą1 (Dz. 1,J, z 20l6 r. poz. 2183 ze zn,),

przed przysląpieniem do usunięcia drzerv nalez1, dokonać iclr lustracji rł ce lu slwierdzenia"
czy nie został3, zasiedione pTzęz galuxki cbjęte ochroną pralvną. V/ prz"vpadku
str.vierdzenia obęcności gatunków chrolionych roślin, zrvierząl lub grzybórł," ich siedlisk.
cstoi bądź gniazd w clbręble dlzew przewidziallycir do usunięcia. łależy w§trzynlać
wycinkę oraz zwrócić się z* §tosownynl r.v:rioskienl do Generalnego Dyreklora Oclrrcny
Srodr:lw,iska, bąrlź Regionalnego Dyreklora Ochrony Środorł,iska (alt, 56 Ustawy
o ochronie przyrody) na czyn::ości podlegające zakazon określonynr w an, 5] oraz rv afi.
52 ustawy o ochronie przyrody.
NaleĘ mieć na rvzględzie afi. ]31 pkt 14 usta§.}. ł: cchronie przyrody. lv nll,śl którego
k:o bez zezwolenia lub rą,brew jego rłarunkom narusza zakazy w stosunku do rośłin,
zwierząt lub grzybórv objętych ochtoną g§tunkoĘ,ą- podlega karze aresztu alba g?zywny,
Niniejsza decyzja jest zrł,clniłna z oplaty skarbowej * część I1I pkt. 44 zalącznika
do ustarły z dnia l6 listopada 2006 r. o *płacie skarbowej {Dz.U, zża19 r. poz, l000 ze
Zm.).
Slrtxa, na.jąc słuszny interes w wykazaniLl spełnienia warunku zapisa:rego w treści
niniejszej decyzii dolyczącego dckc::ania nasadzeń zaslępczych. od którego zalezy także
umorzenie naliczonej opłaty (ieśli została *aliczona), powinna wl,stąpić z wnioskiem do
właściwego organu o dokonąnie weryfikacji zachawa:ria zywctnr:ści przez nasadzenia, po
3 lataclr od terminu rvskazanego w decyzji na dokonanie tych nasadzeń. Stosowny wniosek
nalezy złozyć na krotkc (np, 2-4 tygodrrie) przed upływłm wskazanego 3-letlliego tennilru.
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0_łr§łnal jtl:

l. Pan Wajcicch Na!*r-clł pelnonncnil
Clnine Milstłl Bydgoszcz - 7-arząd Drti3 Mie.iskich
i Kr:łlunilacji Pub!icznej w Bydgoszcz_y
ul.'|'oruliska l7{a
85-844 §ydgoszcz

?, Pan Wojcicch Nalazck pr;łnonltrcnik
llodżko Derrelo1nlent Sp. z- o.tl, Sp. l,
łl- 'loruńska 

l 7;la

85-844 Bydgclszcz
3. l].P.}J,0. ..OCl]UD" Sp. z rr.o.

ul, Jagielloriska 3ó A/u l
85_s97 Bydgoszcz

4. a-a

§o łłłqdannści:
l. tJząd N4ia§la l]ydgo§fiz!

ul. Jezuicką
8§-l02 Bydgoszcz
wKc_lll.ól 3l.|. ! l 7,20 l 9,J§

2. Dcpanament Finansów

Sporządzil: ly4arcin C.|,tlt dłia 2 l . la.2a2a
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