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Ma rszale k Woj ew6d zhtt a L6dzki e g o

t-6d2, dnia 4"'l czerwca20lB r.

RSil.71 20. 1.'1 96.201 8.KS

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. '1 pkt 1, art. 83a ust. 1 i 2a, art. B3c ust. 1 i 3, art. 83d ust. 1 i2, art.86 ust. '1

pkt 4 i 5, art. 90 usta'wy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2O1B I poz. i42 ze
zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Lod2 z dnia 1 marca 2018 r , znak.
22MW2M.2T.5012416.2017.SS, o wydanie zezwolenia na usunigcie dziewigciu robinii akacjowycir z terenu
pasa drogowego ul. Solskiego w t-odzi, Marszalek Wojewodztwa t_odzkiego

orzeka

'1. Zezwoli6, Gminier Miasto t-od2na usuniqcie dziewiqciu robinii akacjowych o obwodach pni 12:O cm (nr
inw. 1), 101 cm (nr inw. 2),153 cm (nr inw. 3), 162cm (nr inw. 4),133 cm (nr inw. 5), 138 cm (nr inw.6),
114 cm (nr inw. 7), 120 cm (nr inw. 8) i 73 cm (nr inw. 9) z terenu dzialek ewidencyjnych 103t7 i 202
obrgb S-5, stanowiqcych pas drogowy drogi publicznej - ul. Solskiego w t-odzi, zgodnie z lokarlizacjami
wskazanymi przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku
Okre6li6 termin usunigcia drzew do dnia 31 grudnia 2018 r.

Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzew na podstawie art. 86 ust 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody.
Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usunigcie drzew od zastqpienia ich przez Gming Miasto t_odZ
nowymi sze6cionra drzewami - robiniami 'Malgorzaty'o dobrze wyksztalconych koronach i prawidlowo
uformowanych brylach kozeniowych, o obwodach pni nie mniejszych niz 12 cm (pomiar na vrysokoSci
100 cm).
ustaf i6: a) termin wykonania nasadzef zastqpczych do dnia 31 grudnia 2018 r.,

b) lokalizacjg wykonania nasadzef zastqpczych w bliskim sqsiedztwie drzew usuwanych,
zgodnie z lokalizacjq zaproponowanEprzez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku
(pas drogowy ul. Solskiego).

Zobowiqza6 Gminq Miasto Lod2, do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego irrformacji
o wykonaniu obowiqzku nasadzeri zastgpczych, w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc
faktycznq datq posadzenia oraz zalqczalqc plan sytuacyiny z zaznaczonq lokalizacjq posiadzonych
drzew.

UZASADNIENIE

Dnia 12 marca 2018 r. do Marszalka Wojewodztwa t-odzkiego wptynql wniosek Gminy Miasto t-6d2
o wydanie zezwolenia na usunigcie dziewigciu robinii akacjowych o obwodach pni 120 cm (nr inw. '1), 10i c;m
(nr inw. 2),153 cm (nr inw. 3), 162 cnr (nr inw. 4),133 cm (nr inw. 5), 138 cm (nr inw 6),114 cm (nr inw. 7),
120 cm (nr inw. 8) i 73 cm (nr inw. 9) z terenu dzialek ewidencyjnych 10317 i 202 <>brqb S-5, stanowiqcych
pas drogowy drogi publicznej - ul. Solskiego w t-odzi. Do wniosku dolqczono dokumernty okreSlone rar art. 83b
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wrazz oSwiadczeniem, ze Gmina Miasto Lod2 jest
wlascicielem ww. nieruchomoSci na podstawie ksiqg wieczystych LDlM/0000143917 i LDIM/0003712815.
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W uzasadnieniu wniosku jako przyczyny zamierzonego usuniqcia drzew wskazano na zamieranie, obecnoSc
prochniejqcych ubytk6w lub pochylenie.

W dniu 16 kwietnia 2018 r. pracownicy Urzgdu Marszalkowskrego Wojew6dztwa t-odzkiego
przeprowadzili oglgdziny drzew, podczas kt6rych stwierdzono, ze:
- robinia akacjowa o nr inw. 1 jest prawie calkowicie obumarla, w rozwidleniu konar6w zlokalizowany jest
rozleg.ly pr6chniejqcy ubytek,
- robinia akacjowa o nr inw. 2 jest zamierajqca, pomigdzy konarami wystqpuje pqknigcie podluZne pnia,
- robinia akacjowa o nr inw. 3 posiada rozlegle pr6chniejqce ubytki,
- robinia akacjowa o nr inw. 4 posiada pr6chniejqce ubytki i pochylona jest w strong chodnika i ul. Solskiego,
- robinia akacjowa o nr inw. 5 jest prawie calkowicie obumarla i pochylona w strong chodnika i ul. Solskiego,
pien z wypr6chnieniami i ubytkami,
- robinia akacjowa o nr inw. 6 jest zamierajqca, w rozwidleniu konar6w podluzne prochniejqce pgkniqcie,
- robinia akacjowa o nr inw. 7 posiada prochniejqce ubytki i zamiera, pieh pochylony w stronq chodnika i ul.
Solskiego,
- robinia akacjowa o nr inw. 8 posiada pr6chniejqce ubytki ijest zamierajqca,
- robinia akacjowa o nr in. 9 posiada czgsciowo odlamanq korong, pr6chniejqce ubytki i jest pochylona
w strong chodnika i ul. Solskiego.
Wszystkie drzewa bgdqce przedmiotem oglqdzin zagralajE bezpieczehstwu ludzi oraz mienia w istniejqcych
obiektach budowlanych oraz ruchu drogowego i ich usunigcie jest zasadne. Posiadajq oslabione wlaSciwoSci
i/lub zachwianq statykg w wyniku pochylenia. lstnieje duze prawdopodobieistwo, ze podczas niekorzystnych
warunk6w atmosferycznych drzewa zlamiq sig lub calkowicie przewrdcq. Podczas oglqdzin nie stwierdzono
obecnoSci okazow gatunkow objgtych ochronq prawnQ w obrqbie ww. drzew.

Na podstawie art. 83c ust 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ uzaleZnil
wydanie zezwolenia na usunigcie drzew od wykonania nasadzeh zastqpczych w postaci szesciu robinii
'Malgorzaty' o dobrze wyksztalconych koronach i prawidtowo uformowanych brylach korzeniowych,
o obwodach pnia nie mniejszych niz 12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm), w bliskim sqsiedztwie drzew
usuwanych, na terenie pasa drogowego ul. Solskiego w t-odzi - zgodnie z treSciq wniosku.

Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz art. 90
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.). Z tre6ci
cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej
czqSci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w Wzypadku nieruchomoSci wpisanej do rejestru
zabytkow - wojewodzki konsenvator zabytkow. Jezeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq
starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojew6dztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy
za usunigcie drzew nie nalicza sig oplaty w przypadku drzew lub krzewow, kt6re zagra2{q bezpieczehstwu
ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych i bezpieczehstwu ruchu drogowego, a takie sytuacje
wystqpulq w omawianych przypadkach.

Projekt niniejszej decyli zostal uznany za uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska w t-odzi w zwiqzku z niewyra2eniem stanowiska w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu
zezwolenia.

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z optaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
roku o op{acie skarbowej -zalqcznik do ustawy, cz. lll pkt 44,ko|.4, pkt 6.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w t-odzi, wniesione za posrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art. 127 S 1, 129 51 i52 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decy4a nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 1 i 2 Kpa).

3. Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona mozeztzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
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Wojew6dztwa Lodzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art.127a g 1 i 2 Kpa).
Decy4a podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z Zqdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art.130 g a Kpa ).
Jezeli nasadzenia zastqpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewa nie zachowajq zywotnoSci po
3 latach od dnia uptywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z ptzyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzek ich posadzenia. W przypadku niewykonania nasadzeh zastgpczych zgodnie
zzezwoleniem, bqdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Usuniqcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieh zwierzqt
objgtych ochronq prawnE @r1.52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.
W pzypadku stwierdzenia obecno5ci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymad wycinkg drzew oraz zwr6cic sig ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejsza decyla nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na
odstgpstwa odzakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i arI.52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
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Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto t-6d2
Zazqd Zieleni Miejskiej w Lodzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 t_6d2

2 ala

al. Pitsudskiego 8
90-051 t_6d2
www.lodzkie.pl

tel. l+48t 42 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekretariat. ro@lodzkie.pl


