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DECYZJA
Na podstawie art.83 ust.'1 pkt 1, art.83a ust. 1, art.83c ust. 1,3 i4, art.83d ust. 1 i2,

art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czeruvca 1960 r. - Kodeks postqpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku znak:
ZZM.WZMZI .501.71 .2018.822 dnia21.05.2018 r. o wydanie zezwolenia na usuniqcie jednej topoli wloskiej
z terenu dzialki nr 9170 w obrgbie B-45 w t-odzi, przy nieruchomoSci przy ul. Mokrej 31 , ztozonego w Urzgdzie
Marszalkowskim Wojew6dztwa t-6dzkiego w dniu 30.05.2018 r. przez Gming Miasto t-6d2 zls w t-odzi
przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondenqr. Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10,
94-30 3 L6d2), Ma rszale k Woj ewodztwa t-6dzkieg o

1

orzeKa:
Zezwolif Gminie Miasto L6d2 na usunigcie jednej sztuki topoli wloskiej (o obwodzie pnia 220 cm,
mierzonym na wysokoSci 130 cm; we wniosku blgdnie podano obwod pnia 271 cm), rosnqcej
na terenie dzialki nr 9170 w obrqbie B-45 w Lodzi, po poludniowo-wschodniej stronie budynku
mieszkalnego ptzy ul. Mokrej 31.

Okre6li6 termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzewa, wymienionego 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 drzewa, wymienionego w punkcie 1, od wykonania
przez Gminq Miasto t-6d2 nasadzenia zastqpczego jednej sztuki drzewa, naleZqcego do gatunku
platan klonolistny, o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzeniowej oraz
o otrwodzie pnia nie mniejszym niZ12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).

Ustali6:
a) termin wykonania nasadzenia zastgpczego, o ktorym mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia

2019 r.;
b) lokalizacjq wykonania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, na terenie

dziatki nr 9/58 w obrgbie B-45 w Lodz| po poludniowo-zachodniej stronie budynku mieszkalnego
przy ul. Mokrej 31, zgodnie z projektem nasadzeh przedloZonym pzez wnioskodawcQ wraz
z wnioskiem znak. ZZM.WZM.ZI .501 .71.2018.82 z dnia 21.05.2018 r.

6. Zobowiqzac Gminq Miasto Lod2 do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego informacji
o wykonaniu nasadzenia zastqpczego, o ktorym mowa w punkcie 4, w terminie 14 dni od dnia
jego wykonania, wraz z podaniem nazwy gatunkowej posadzonego drzewa, obwodu jego pnia
(zmierzonego na wysokoSci 100 cm) oraz zalqczeniem planu sytuacyjnego zzaznaczonq lokalizacjq
posadzonego drzewa.

UZASADNIENIE
W dniu 30.05.2018 r. do Urzgdu Marszalkowskiego Wojewodztwa t-odzkiego wptynql wniosek

Gminy Miasto t-6d2 (pismo znak'. ZZM.WZM.ZT.501.71.2018.BZz dnia21.05.2018 r.) o wydanie zezwolenia
na usunigcie jednej topoli wloskiej (o obwodzie pnia 271 cm) z terenu dziafki nr 9170 w obrgbie B-45 w Lodzi,
przy nieruchomoSci pzy ul. Mokrej 31 . W uzasadnieniu podano, 2e dzewo posiada pr6chniejqce ubytki pnia.
JednoczeSnie zadeklarowano wykonanie nasadzenia zamiennego 1 sztuki drzewa, nale2qcego do gatunku
platan klonolistny, w terminie do kohca 2019 r. Do wniosku dolqczono mape z lokalizacjq topoli do usuniqcia
i wskazaniem miejsca wykonania nasadzenia zamiennego na terenie dzialki nr 9/58 w obrqbie B-45 w Lodzi,
po poludniowo-zachodniej stronie budynku mieszkalnego przy ul. Mokrej 31.

W wyniku oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 14.06.2018 r. przez inspektor6w Urzqdu
Marszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego, ustalono, 2e drzewo wnioskowane do usunigcia to 1 szt. topoli
wloskiej (o obwodzie pnia220 cm, mierzonym na wysoko5ci 130 cm; we wniosku blqdnie podano obwod
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pnia 271 cm), rosnEcej na terenie dzialki nr gl70 w obrgbie B-45 w Lodzi, po poludniowo-wschodniej
stronie budynku mieszkalnego przy ul. Mokrej 31, w poblizu p6lnocno-wschodniego naroznika budynku
mieszkalnego przy ul. Powstahc6w Wielkopolskich 29; jest to druga topola wloska w kolejno6ci od strony
budynku przy ul. Powstahc6w Wielkopolskich 29 (pierwsza jest topola wloska o obwodzie pnia 238 cm,
mieaonym na wysokoSci 130 cm, bqdqca w dobrym stanie zdrowotnym). Przedmiotowe drzewo ma zywE,
foremnq i do56 ggstq korong, z niewielkq ilo6ciq posuszu, ale jego pieh jest spr6chnialy (stwierdzono
pr6chniejqcy ubytek wglgbny przy podstawie pnia od strony poludniowej i mniejsze pr6chniejqce ubytki
na konarach drzewa). Po stronie wschodniej topoli widoczne sE czqSciowo odsloniqte korzenie drzewa.
Objgta wnioskiem topola wloska jest drzewem duzym; posiada wartoSc przyrodniczq (m.in. neutralizaQa
zanieczyszczeh atmosferycznych, produkcja tlenu) i walory krajobrazowe (wspoltworzy zielefi towarzyszqcq
budynkom mieszkalnym, ma charakterystyczny pokr6j), nie ma wartoSci kulturowej. Podczas oglqdzin
terenowych w jej obrgbie nie stwierdzono obecno6ci dziko wystgpujqcych okaz6w gatunk6w chronionych.
Oglqdziny terenowe wykazaly ponadto, ze istnieje mozliwo5c wykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie
z projektem przedlozonym przez wnioskodawcq.

Majqc na uwadze, ze objgta wnioskiem topola wloska stwarza zagro2enie bezpieczeirstwa ludzi,
mienia i ruchu drogowego (ma prochniejqce ubytki na pniu, w tym przy jego podstawie, a takhe posiada
czg5ciowo odsloniqty system korzeniowy - istnieje zatemzagroZenie,2e podczas silnego wiatru zlamie siq
i przewr6ci w stronq chodnika dla pieszych, budynk6w mieszkalnych przy ul. Mokrej 31 lub ul. Powstafc6w
Wielkopolskich 29, lub tez w stronq osiedlowej drogi wewngtrznq oraz przemieszczajqcych sig w poblizu
ludziipojazdow),dzialajqcwoparciuoart.86ust. lpkt4i5ustawyzdnial6kwietnia2004r.oochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego udzielil
zezwolenia na jej usunigcie, bez pobrania oplaty z tego tytulu. Podstawg prawnq do wydania decyli
w przedmiotowym zakresie stanowiq takze art, 83 ust. 1, art. 83a ust. 1 iart. 90 ustawy o ochronie przyrody.
Z treSci cytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomo6ci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta (z wyjqtkiem nieruchomoSci lub jej czgsci
wpisanej do rejestru zabytk6w), a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq
starosty, zezwolenie wydaje marszalek wojewodztwa. JednoczeSnie biorqc pod uwagQ rozmiar, wartoSd
przyrodniczq i walory krajobrazowe usuwanej topoli wloskiej oraz fakt, i2 istnieje mozliwo5c wykonania
nasadzenia zastgpczego nowego drzewa w jej bliskim sqsiedztwie, zezwolenie na usuniqcie ww. topoli
uzalezniono od wykonania nasadzenia drzewa liSciastego, nalezqcego do gatunku platan klonolistny,
okreSlonego w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczonojak w sentenc.;r.

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

w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego o6wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania prze;z ostatniq
ze stron postgpowania, decyfa staje sig ostateczna i prawomocna (art. '127a $ 1 i $ 2 Kodeksu
postqpowan ia ad m inistracyj nego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z,Zqdaniem
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu
postgpowan ia adm inistracyjnego).

5. Usuniqcie drzewa poza terminem okre5lonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane
zostanie jako usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawq
do wymierzenia administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. JeSli posadzone w zamian za usuniqte drzewo nasadzenie zastqpcze, o kt6rym mowa w punkcie 4
sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa ZywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zale2nych
od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania
nasadzenia zastqpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie z zezwoleniem
bqdq mialy zastosowanie pzepisy o postQpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy
o ochronie przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt



objqtych ochronq prawnq (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

8. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz zwrocil siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza decyla nie jest tozsama
zezwolenia na odstqpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust.
przyrody.
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Zwolniono z oplatv skarbowel
Podstawa: ustawa z dnia 1 6 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) - zalqcznik
do ustawy, cz, lll pkt 44,kol.4, pkt 6.
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