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DECYZJA
Na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1,83a ust. 1, 2ai6, art.83c ust. 1 i3, art.83d ust. 1 i2, art. 86 ust. 1

pkt4 i 5, art.90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22018 r.,
poz 142 zezm.) oraz art.'104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto t-6d2 (pismo
znak'. 22M.W2MZT.501.2174.2017.BW z dnia 26 lutego 2018 r.) o wydanie zezwolenia na usuniqcie trzech
sztuk drzew z terenu pasa drogowego ul. Akacjowej w t-odzi, na wysokoSci numeru 4 (dziatki nr 583/2 i SB3t7
w obrqbie 8-26), Marszalek Wojew6dztwa t_6dzkiego

o tze ka:
Zezwolif' Gminie Miasto t-6d2na usuniqcie 2 szt. robinii akacjowych o obwodach pni: 161 cm i 1S0 cm,
mierzonych na wysokoSci 1,3 m (odpowiednio drzewa nr 1 i2 wg wniosku strony), zterenu pasa
drogowego ul. Akacjowej w t-odzi, na wysoko5ci numeru 4 (dzialki nr 58312 i 583/7 w obrqbie 8-26),
zgodnie z lokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcg na mapie dolqczonej do wniosku

okre6li6 termin usunigcia drzew, wymienionych w punkcie '1, do dnia 31 marca 2019 r.

Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie '1, od wykonania przez
Gminq Miasto L6dZ nasadzeh zastqpczych dw6ch sztuk drzew, naleZqcych do gatunku robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacr,a). Materialem nasadzeniowym majq by6 sadzonki dzew o minimalnym obwodzie
pnia, mierzonym na wysokoSci '100 cm, wynoszqcym 12 cm.

5. Ustalic:

a) termin wykonania nasadzef zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia 2019 r.;

b) lokalizacjq wykonania nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, na terenie pasa
drogowego ul. Akacjowej w Lodzi, w pobliZu miejsc po usuwanych drzewach, (dzialki nr 58312i SB3l7
wobrqbie 8-26), w poblizu miejsc po usuwanych drzewach, zgodnie zlokalizaq1wskazanqprzez
wrrioskodawcq w projekcie nasadzeh dolqczonym do wniosku.

6. Zobowiqzac Gminq Miasto l-6d2 do zlo2enia w Uzgdzie Marszalkowskim Wojewodztwa L6dzkiego
informacji o wykonaniu nasadzeh zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, w terminie '14 dni od dnia
ich wykonania, wraz z podaniem faktycznej daty posadzenia drzew oraz zalEczeniem planu
sytu acyj n eg o z zaznaczo nq loka I izacjq posadzo n ych d rzew.

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wpfynql wniosek Gminy Miasto L6d2 (pismo znak'.

ZZM.WZM.ZT.501.2174 2017 .BW z dnia 26 lutego 2018 r.) o wydanie zezwolenia na usuniqcie trzech drzew
z terenu pasa drogowego ul. Akacjowej w t-odzi, na wysokoSci numeru 4 (dzialki nr 583/2 i 583/7 w obrqbie
8-26) W uzasadnieniu wniosku podano, 2e drzewa posiadajq pr6chniejqce ubytki pni. Wniosek spehial
wymagania formalne okreSlone w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity: Dz.U 22018 r., poz. 142 ze zm.).

Pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego przeprowadzili w dniu 21 marca
2018 r. oglqdziny terenowe, w wyniku kt6rych ustalono, 2e drzewa wnioskowane do usuniqcia to (numeracla
drzew wg wniosku strony; obwody pni mierzone na wysokoSci 1,3 m):

- nr 1- 1 szt. robinii akacjowej o obwodzie pnia 161 cm - drzewo posiada Zywq korong z niewieh<q
ilo6ciq posuszu; pien jest prosty, stwierdzono no nim liczne ubytki z wypr6chnieniami;- nr 2 - 1 szt. robinii akacjowej o obwodzie pnia 150 cm - drzewo posiada zywq korong, z posuszem
stanowiqcym okolo 30% jej objqtoSci; pieri jest prosty, stwierdzono no nim rozlegly ubytek wglgbny
z wyprochnieniem;



- nr 3 - 1 szt. robinii akacjowej o obwodzie pnia 118 cm - drzewo a ?ywq koronq z posuszem
stanowiqcym okolo 30% jej objgtoSci; pien jest lekko pochylony w
stwierdzono no nim pgknigcia oraz ubytki z wypr6chnieniami.

ng jezdni ul. Akacjowej,

Przedmiotowe drzewa rosnq w pasie drogowym ul. Akacjowej w t-odzi,
przebiegajq przewody elektryczne. lstnieje ryzyko, 2e podczas silnego

nio przez ich korony
drzewa zlamia sie lub

przewr6cq w strong przemieszczajEcych siq w ich pobliZu ludzi lub pojazdOw i rwq lub uszkodzq przewody
elektryczne.

Podczas oglqdzin terenowych w obrqbie korony drzewa nr 3 gniazdo naleZqce do sroki
zwyczalnej (Pica pica) lub s6jki zwyczlnq (Garrulus glandarius). , i2w przypadku usuniqcia

w art. 52 ust. '1 pkt 7, 8, 12
w stosunku do chronionych

przedmiotowej robinii akacjowej moze dojSd do naruszenia zakaz6w
i13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, obowiqzujqcych
gatunk6w zwierzqt. Dlatego te2 postanowieniem znak: RS|1.7120.1.244.2018.1 Marszalek Woiew6dztwa
t-6dzkiego zawiesil z urzqdu postgpowanie administracyjne w czgSci j wydania zezwolenia
na usuniqcie ww. drzewa, awmySl art. 100 $ 1 Kodeksu postqpowania adm istracyjnego (tekst jednolity:

ia ze stosownym wnioskiemDz. U. z 2017 t., poz.1257 ze zm.) wezwal Gming Miasto t-6d2 do wystqpie
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiskaw Lodzi o wyraZenie zgody na lstqpstwa od ww. zakaz6w.
W zwiqzku z powyzszym ta zezwolenla na

. W obrqbie pozostafych drzew
nie stwierdzono obecnoSci dziko wystqpujqcych okaz6w gatunk6w chronionych.

ioskowanych do usunigcia

W zwiqzku z tymi ustaleniami wniosek o wydanie zezwolenia na u drzew wymienionych
w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji uznano za zasadny. Zezwolenia na u iqcie ww. drzew udzielono
bez pobrania opfaty z tego tytufu, w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5

o ochronie przyrody. Podstawq prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym
ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z tre5ci cytowanych wynika, Ze zezwolenie na
usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, burm albo prezydent miasta,
a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub krzewu z terenu lub jej czg5ci
wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w. Jezeli miasta na prawach
powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojew6dztwa.

Jednocze5nie biorqc pod uwagq zadeklarowanq przez strong wykonania nasadzeh
zastqpczych, zezwolenie na usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 'l

uzaleZniono od wykonania nowych nasadzefi dw6ch sztuk drzew, nalezqcych
sentencji niniejszerj decyli

okreSlonych w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 g
nasadzen wskazano na terenie pasa drogowego ul. Akacjowej w Lodzi, w miejsc po usuwanych
drzewach, zgodnie zlokalizaqq wskazanq pzez wnioskodawcg w nasadzefi do{qczonym
do wniosku. Nakfadajqc na stronq obowiqzek wykonania nasadzeri , wziqto pod uwagq termin
nasadzeh wymieniony w jej wniosku, a takZe przedlozony przez stronq projekt

Zgodnie z treScia art. 83a ust 6 ustawy o ochronie przyrody,
za uzgodniony Vzez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w N.odzi,

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

kresie stanowi takze art. 83a

gatunku robinia akacjowa,
2Q19 r. Miejsce wykonania

o zezwolenla.

niniejszej decyzji uznano
zwiqzku z n iewyraZeniem

stanowiska pzez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu ni

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysfuguje stronie odwofanie do Kolegium Odwolawczego
w terminie '14 dni od daty

nego).
w Lodzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojewodztwa L6dzR
jejotzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowania admini

2, W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sig do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydaf decyzjq (art. 127a 1 Kodeksu postqpowania
administracyjnego).
Przed upfywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna ziqdaniem
wszystkich stron lub jeZeli wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130 S 4
Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie
jako usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowiC bqdzie podstawq do wymierzenta
administracyjnej kary pienig2nej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).
JeSli nasadzenia zastqpcze posadzone w zamian za usunigte drzewa nie zachowajq zywotnoSci
po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed

uplywem tego terminu , z ptzyczyn zaleinych od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeh zastqpczych. W przypadku niewykonania nasadzeh
zastqpczego zgodnie zzezwoleniem, bgdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym
w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody).
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Uzyskanie niniejszej decyzji zezwalalqcq na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania
zakaz6w dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh
zwierzqt objgtych ochronq prawnE (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania
zwierzqt dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzymac wycinkq drzew oraz zwr6cic siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd? Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrodyi, gdyz niniejszadecyzja-nie jestlozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przytaoy.

Otrzvmuig

1. Gmina Miasto L6d2
Adres do korespondencji:
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6d2

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa; ustawa z dnia 16 listopada 2006 r, o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U.22018 r. poz. 1O44) - zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.
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