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M a rszalek Wojewodztwa L6dzkiego

Rslr.71 20. 1 .219.2018.MOS

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt '1, art. 83a ust. 1, art. B3c ust. 1 i 3, art. 83d ust. 1 i 2, art. 86
ust. 1 pkt 4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142
ze zm.) oraz arI. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (t. j
Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01 03.2018r.,
znak:ZZM.\N2M.2T.501.2212.2017.PS, o wydanie zezwolenia na usunigcie trzynastu drzew z dzialki
ewidencyjnej 1/6 w obrgbie P-7, polozonej wzdlu2 ogrodzenia ROD przy ul. Drewnowskiej 181 wt-odzi,
Marszalek Wojewodztwa t-6dzkiego

orzeka:
Zezwolif Gminie Miasto l-6d2na usuniqcie dwunastu drzew - dziesiqciu robinii akacjowych o obwodach
pni 63 cm, 6'1+64 cm,40+58 cm,69+83 cm, 73 cm,76+79 cm,77 cm,124 cm, 102+'137 cm, 102 cm
oznaczonych odpowiednio na mapie dolqczonej do wniosku numerami 1- 6, I - 12, jednej topoli wloskiej
o obwodach pni '145+164 cmoznaczonej na mapie dolqczonejdo wniosku numerem 7, jednego klonu
jesionolistnego o obwodzie pnia 140 cm oznaczonego na mapie dolqczonej do wniosku numerem 8 -
rosnqcych na terenie dzialki ewidencyjnej 1/6 w obrgbie P-7, polozonej wzdlu2 ogrodzenia ROD przy
ul. Drewnowskiej 181 wLodzi.
Okre6li6 termin usuniqcia drzew do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Nie naficza6 oplat za usunigcie drzew na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
Uzaleinie wydanie zezwolenia na usunigcie drzew, o ktorych mowa w punkcie 1 sentencji od
wykonania nasadzeh zastqpczych w postaci pigciu wi6ni pilkowanych 'Kanzan' oraz siedmiu robinii
akacjowych 'Umbraculifera'. Sadzonki drzew powinny posiadac dobrze rozwinigte korony i prawidlowo
uformowane bryly kozeniowe oraz obwody pni wynoszqce minimum 12 cm na wysoko5ci 100 cm.
Ustali6: a) termin wykonania nasadzef zastqpczych do dnia 31 grudnia 2019 r.,

b) lokalizacjg wykonania nasadzef zastqpczych na dzialce ewidencyjnej nr 1/6 w
obrgbie P-7 (robinie) oraz na dzialce ewidencyjnej nr 43 w obrqbie P-7 (wiSnie), zgodnie
z lokalizacjam i ws kaza nym i na m apach, bqdqcyc h zalqcznlkami g raf iczn ym i d o wn ios ku.

Zobowiqza6 Gming Miasto t-6d2, do przedlo2enia informacji o wykonaniu obowiqzku nasadzen
zastgpczych w terminie '14 dni od dnia wykonania, podajqc faktycznq datq posadzenia orazzalqczlqc
p la n sytuacyj ny z zaznaczonq lokalizacj q posadzo n yc h d rzew.
Umorzy6 postqpowanie administracyjne wszczqte na wniosek Gminy Miasto L6d2w sprawie udzielenia
zezwolenia na usunigcie jednej robinii akacjowej o obwodach pni 62+38 cm z terenu dzialki
ewidencyjnej 1/6 w obrgbie P-7, polozonej wzdlu? ogrodzenia ROD prTy ul. Drewnowskiej '181 w t-odzi,
z uwagi na brak przedmiotu sprawy - przedmiotowego drzewa nie odnaleziono w terenie.

UZASADNIENIE

Do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto Lod2 o udzielenie
zezwolenia na usunigcie trzynastu drzew z terenu dzialki ewidencyjnej 1/6 w obrqbie P-7, polozonej
wzdluZ ogrodzenia ROD przy ul. Drewnowskiej 181 wt-odzi. W uzasadnieniu wniosku jako przyczyne
planowanego usuniqcia drzew wskazano ich zly stan zdrowotny - robinie oraz topola wloska, wg
wnioskodawcy, sE obumarle lub zasychajqce, klon jesionolistny pochylony z naruszonym systemem
kozeniowym. We wniosku oSwiadczono, ze Miasto t-6dz jest wlaScicielem dzialki, o ktorej mowa we
wniosku orazzobowiqzano siq do wykonania nasadzefi zastgpczych w liczbie pigciu wisni pilkowanych
'Kanzan', a w pi6mie uzupelniajqcym wniosek z dnia 11 maja 2018 r. (data wplywu 22 mala 2018 r.)
wskazano lokalizacjg posadzenia dodatkowych siedmiu drzew - robinii akacjowych 'Umbraculifera'.

W dniu 9 maja 2018 r., pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego
przeprowadzili oglgdziny terenowe przy udziale przedstawiciela wnioskodawcy, w trakcie kt6rych
stwierdzono, ze we wniosku blgdnie oznaczone zostaly robinie akacjowe o obwodach pni:
o 77 cm - we wniosku drzewo opisano jako okaz nr 9, w rzeczywisto6ci znajduje sig w terenie w

miejscu wskazanym na planie jako lokalizacjg drzewa nr 10,
. 102 cm - we wniosku drzewo opisano jako okaz nr 13, w rzeczywistoSci znajduje siq w terenie

w miejscu wskazanym na planie jako lokalizacjq drzewa nr 9,
. 62+38 cm - we wniosku drzewo opisano jako okaz nr 10, w rzeczywisto5ci nie odnaleziono go

w terenie, dlatego tez postgpowanie stalo siq bezprzedmiotowe i nalezalo je umorzyi.
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Ponadto stwierdzono, 2e drzewa nie zamierajq natomiast klon jesionolistny (drzewo nr 8)
i robinie akacjowe o numerach 1-6, 10, sq pochylon e pzez co majq zachwilnq statykq, a topola wloska
(drzewo nr 7) oraz robinie akacjowe o numerach 9, 11, 12, posiadajq slady pr6chnienii pni przez co ich
wlaSciwoSci mechaniczne sq oslabione. Z uwagi na powyzsze drzewa sq bardziej podatne na
przewrocenie lub zlamanie szczegolnie w czasie silnych wiatrow, ptzez co stanowiq zagro2enie
bezpieczehstwa ludzi i mienia w istniejqcych obiektach budowlanych.

Podczas oglgdzin, w obrgbie drzew nie stwierdzono obecnoSci okaz6w gatunkow objgtych
ochronE prawnE. Na podstawie art. 83c ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyiody,
organ uzaleznil wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew od zastqpienia ich nasadzeniamizastqpczymi
okreSlonymi w punkcie 4 sentencji decyzji.

Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz
art. 90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6wwynika,
2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje wojt, burmistrz albo
prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunigcia drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci lub jej czgsci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konsenruator zabytk6w. Gdy
prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoSci wykonuje'marszalek
wojewodztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usunigcie drzew i krzew6w nie
nalicza siq optaty w przypadku drzew lub krzew6w zagrallqcych bezpieczenstwu ludzi i mienia w
istniejqcych obiektach budowlanych, a takie sytuacje wystqpujq w omawianych przypadkach.

Biorqc powy2sze pod uwagg, otzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwotanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojewodztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni od daly
jej otrzymania (art 127 S 1, 129 51 i 52 Kodeksu postgpowania administracyjnego)
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 1 i2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mohe zrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-odzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocn a (art. 127a g 1 i 2 Kpa).
Decyzla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna zZqdaniemwszystkich
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 zywotno6ci po 3
latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z ptzyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomo5ci, nalozony zostanie ponownie w drod2e
decyzji obowiqzek ich posadzenia. W pzypadku niewykonania nasadzeh zastqpczych zgodnie z
zezwoleniem, bqdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. '1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzeganiazakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieh zwierzqt
objqtych ochronq prawnE @r1.52 uoop)oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.

a w przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gnrlzq
w traKcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzew i k
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zwr6cic sig ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora ochrony
Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejsi
tozsama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa odzakaz6w zawartych w
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. ." , ,,1... /i.i 1-, .r)v
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Zwolniono z oplaty skarbowej


