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RSr r.71 20. 1 .293.201 8.AW Lod2, dnia 0 : "c7- 20i$

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, 3 i 4, art. 83d ust. 1 i 2

art. 86 ust. 1 pkt 10, 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 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowdnia
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm,) - po rozpatrzeniu wniosku znak:
22M.WZ,M.2T.501.37.2018.8W z dnia 21.05.2018 r. o wydanie zezwolenia na usuniqcie jednego bzu
czarnego z terenu pasa drogowego ul. Rysowniczej w t-odzi, przy posesji przy ul. Marysihskiej '104d,
zlo2onego w Urzqdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa t-6dzkiego w dniu 30.05.2018 r. ptzez Gming
Miasto Lod2 zls w t-odzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondencji: ZarzEd Zieleni Miejskiej,
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 L6d2), Marszalek Wojew6dztwa t_odzkiego

orzeka:
1. Zezwo)16' Gminie Miasto Lod2 na usuniqcie jednej sztuki bzu czarnego (o obwodzie pnia 38 cm,

mierzonym na wysokoSci 130 cm), znajdujqcego siq na terenie pasa drogowego drogi wewnqtrznej -
ul. Rysowniczei w Lodzi (dzialka nr 4951238 w obrgbie B-49), na wysokoSci budynku mieszkalnego
przy ul. Marysihskiej 104d.

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

3. Nie nalicza6 oplaty za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. 86 ust. 1

pkt 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

4. Uzale2ni6, wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie '1, od wykonania
przez Gming Miasto t-6d2 nasadzenia zastgpczego jednej sztuki drzewa, naleZqcego do gatunku
i odmiany - grusza drobnoowocowa 'Chanticleer', o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo
uformowanej bryle korzeniowej oraz o obwodzie pnia nie mniejszym ni212 cm (pomiar nawysokoSci
100 cm).

5. Ustali6:
a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia

2019 r.',

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, na terenie
dzialki nr 4951280 w obrqbie B-49 w Lodzi, na trawniku migdzy budynkami mieszkalnymi przy
ul. Marysihskiej 104d i 104c, zgodnie z projektem nasadzeh przedlo2onym pzez wnioskodawcq
wtaz z wnioskiem znak: ZZM.WZM.ZT,S01.37.2018.BW z dnia 21.05.2018 r.

6. Zobowiqzac Gminq Miasto Lod2do pzedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa Lodzkiego informacji
o vvykonaniu nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, w terminie 14 dni od dni-a
jegro wykonania, wraz z podaniem nazwy gatunkowej i odmiany posadzonego drzewa, obwodu jego
pnia (zmierzonego na wysokoSci 100 cm) oraz zalqczeniem planu sytuacyjnego z zaznaczonE
lokalizacjq posadzonego drzewa.

UZASADNIENIE
W dniu 30.05.2018 r. do Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek

Gminy Miasto t-6dz (pismo znak'.22M.W2M.2T.501.37.2018.BW 2dnia21.05.2018 r.)o wydanie zezwolenia
na usuniqcie jednego bzu czarnego (o obwodzie pnia 38 cm) z terenu pasa drogowego ul. Rysowniczej
w Lodzi (dzialka nr 4951238 w obrgbie B-49), przy posesji przy ul. Marysihskiej 104d. W uzasadnieniu podano,
2e drzewo jest suche i posiada ubytki pnia. JednoczeSnie zadeklarowano wykonanie nasadzenia
zamiennego 1 sztuki drzewa, nalezqcego do gatunku i odmiany - grusza drobnoowocowa 'Chanticleer',
w terminie do kofca 2019 r. Do wniosku dolqczono mapQ z lokalizacjq bzu czarnego do usuniqcia
i wskazaniem miejsca wykonania nasadzenia zamiennego na terenie dzialki nr 4951280 w obrgbie B-49
w Lodzi, na trawniku miqdzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Marysihskiej 104d i 104c.



W wyniku oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 21.06.2018 t. ptzez inspektor6w
Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego, ustalono, 2e drzewo wnioskowane do usuniqcia
to'1 szt. bzu czarnego (o obwodzie pnia 38 cm, mierzonym na wysoko6ci 130 cm), znajdujqcego sig
na terenie pasa drogowego ul. Rysowniczej w Lodzi (dzialka nr 4951238 w obrqbie B-49), na wysokoSci
budynku mieszkalnego przy ul. Marysiriskiej 104d. Przedmiotowy bezczarny jest obumarly, lekko pochylony
w stronq poludniowq; jego pieh jest w znacznej czg6ci pozbawiony kory, widoczne sA na nim pgknigcia
oraz prochniejqce ubytki (w tym przy podstawie pnia). Objgty wnioskiem bez czarny jest matym drzewem;
nie posiada wartoSci przyrodniczej, wartoSci kulturowej i walor6w krajobrazowych. Podczas oglqdzin
terenowych w jego obrgbie nie stwierdzono obecnoSci dziko wystqpujqcych okazow gatunk6w chronionych.
Oglqdziny terenowe wykazaly ponadto, ze istnieje mozliwoSc wykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie
z projektem przedlozonym przez wnioskodawcg.

W toku postgpowania ustalono, 2e dzialka ewidencyjna nr 4951238 w obrgbie B-49 w Lodz|
na terenie ktorejznajduje sig bez czany wnioskowany do usunigcia, stanowipas drogowy drogiwewnqtrznej
- ul. Rysowniczej.

Majqc na uwadze, Ze objqty wnioskiem bez czany obumarl z przyczyn niez:aleZnych
od wnioskodawcy (wskutek wypr6chnienia pnia), dzialalqc w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.), Marszalek
Wojew6dztwa t-6dzkiego udzielit zezwolenia na jego usuniqcie, bez pobrania oplaty z tego tytulu.
Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowiq takze art. 83 ust. 1, art. 83a
ust. 1 i art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci wydaje wojt, burmislrz 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 wojew6dztwa. JednoczeSnie
biorqc pod uwagg, ze istnieje mozliwo5d wykonania nasadzenia zastgpczego nowego drzewa w bliskim
sqsiedztwie miejsca, w kt6rym znajduje siQ ww. bez czarny, zezwolenie na jego usunigcie uzaleZniono
od wykonania nasadzenia drzewa liSciastego, nalezqcego do gatunku i odmiany - grusza drobnorcwocowa
'Chanticleer', okreSlonego w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczono jak w sentencjr.

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

w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania (art. 127 51, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postQpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decy4a nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postQpowania administracyjnego).

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze ztzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-odzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postqpowan ia ad m i n istracyj nego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2:qdaniem
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu
postqpowan ia ad m i n istracyj nego).

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

6. Je5li posadzone w zamian za usuniqte drzewo nasadzenie zastqpcze, o kt6rym mowa w punkcie 4
sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa Zywotno6ci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zaleZnych
od posiadacza nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania
nasadzenia zastgpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie z zezwoleniem
bqdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu 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 pzypadku stwierdzenia obecnoSci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymai wycinkq drzewa orazzwrocic sig 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 z uzyskaniem
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.
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Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 22018 r. poz. 1044) -zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol4, pkt 6.
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