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Marszalek Wojew6dztwa 2C

RSll.71 20. 1 .263.2018. MOS

DECYZJA I

I

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art, B3a ust. 1 i 2a, art. B3c ust.l1 i3, art. B3d ust. 1 i2, art. 86
ust. 1 pkt 4, 5, arl. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t. j. Dz.U z 2018 r. poz.
142 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnra 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. i. Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wdiostu z dnia 01.03.ibi8;.,
znak:22M.W2M.2T.501.13.2018.PS, o wydanie zezwolenia na usuniqcie dw6ch drzew - jesionu
pensylwafiskiego oraz wiqzu szypulkowego - z terenu pasa drogowego ulicy Artylerzystow w t_odzi
(dzialka ewi1"I...Vtl3 239115 w obrqbie P-4), przeslanego przez Prezydenta Miasta-Lodzi pismem
znak. DSS-OSR.11.61 31 .264.2018.MS2 z dnia 20 marca 2018 r., Marszalek Wojewodztwa t-6dzkiego

orzeka:
Zezwoli6' Gminie Miasto Lod2na usuniqcie dwoch morw bialych o obwodach pni 123 cm i205 cm
(we wniosku okreSlonych jako jesion pensylwahski i wiqz szypulkowy), rosnqcych na terenie pasa
drogowego ulicy Artylerzyst6w w Lodzi (dzialka ewidencyjna 230115 w obrgbie P-4), zgodnie z
lokalizacjami przedstawionymi nazalqczniku graficznym dolqczonym do wniosku.
Okre6li6 termin usunigcia drzew do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzew na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4, 5 ustawv z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
Uzale2ni6' wydanie zezwolenia na usunigcie drzew, o kt6rych mowa w punkcie 1 sentencji od
wykonania nasadzeh zastgpczych w postaci dwoch klonow pospolitych. Sadzonki drzew powtnny
posiada6 dobrze rozwiniqte korony i prawidlowo uformowane bryly korzeniowe oraz obwody pni
wynoszEce minimum 12 cm na wysokoSci 100 cm
Ustafi6: a)termin wykonania nasadzef zastgpczych do dnia 31 grudnia 2o1g r.,

b) lokalizacjg wykonania nasadzef zastgpczych w pasie drogowym ulicy
Artylerzystow w Lodzi (dzialka ewidencyjna 230115 w obrgbie P-4), zgodnie
zlokalizacjamiwskazanymi na mapie, bgdqcej zatqcznikiem graficznym do wniosku.

Zobowiqza6 Gming Miasto Lod2, do przedlo2enia informacji o wykonaniu obowiqzku
nasadzeh zastgpczych w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc faktycznq datg posadzenia
or az zalqczaj qc p I a n s yt u acyj n y z zaznaczonq lokalizacjq p os a d zo n yc h d rzew.

UZASADNIENIE
Dnia 28 marca 2018 r. do Marszalka Wojew6dztwa Lldzkiego wplynqlo pismo prezydenta

Miasta Lodzi znak:DSS-oSR.11.6131.264.2018.MSZ z dnia 20 marca iorc r.,-przekazujqce wniosek z
dnia 01 .03.2018r., znak'.ZZM.WZM.ZT.501.13 2018.PS, o wydanie zezwolenia na usunigcie dwoch

tego oraz wiqzu szypulkowego - z terenu pasa drogowego ulicy
ewidencyjna 230115 w obrgbie P-4), a dnia i'l kwietnia 2oig r. pismo
8.PS z dnia 5 kwietnia 2018 r., w ktorym Dyrektor zitrzqdu Zieleni

Miejskiej w t-odzi, dzialalqc z upowaZnienia Prezydenta Miasta t-odzi w imieniu Gminyi Miasto t_odZ,
o5wiadczyl, 2e dzialka ewidencyjna 230115 w obrgbie P-4 pozostaje we wladaniu Gminy Miasto t_6d2.
W uzasadnieniu wniosku jako przyczyne planowanego usunigcia drzew wskazano ich zly stan
zdrowotny - jesion zamiera, a wiqz prochnieje. W dniu 17 mala 2018 r., pracownicy Urzqdu
Marszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego przeprowadzili oglgdziny. Stwierdzono, ze wnioskowanymi
do usuniqcia drzewami sq morwy biate, we wniosku okre6lone jako wiqz i jesion, z ktorych jednL o
obwodzie pnia 123 cm pr6chnieje, a druga o obwodzie pnia 205 cm posiada pochylony w kierunkujezdni zony ptzezsa iadrogi. echaniczne lu :

poolt co stanowiq . "l
istniej u drogowego.

Podczas nie stwierdzono obec objqtych
ochronq prawne kolicznoSci, wniosex o
drzew, o rtorycn decyzji natezato uzna6 :"jll?"J:
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ust. 3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, organ uzaleznilwydanie zezwolenia na
usunigcie drzew od zastqpieinia ich nasadzeniami zastqpczymi okre6lonymi w punkcie 4 sentencji
decyzji.

Podstawq prawnE do wydania decyzli w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz
art. 90 ustawy z dnia'16 kwi$tnia 2004 r. o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika,
2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje wojt, burmistrz albo
prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunigcia drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomo6ci lub jej czgsci Yvpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytkow. Gdy
prezydent miasta na prawafh powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci wykonuje marszalek

ust. 'l pkt 4, 5 cyt. ustawy za usuniqcie drzew i krzew6w nie

l,xi1,"ffi U"'-XtJS:""?iil''"t'i,",i" jK"'rH$: jl''iilS"'jl,?#
Biorqc powyZsze pod uwagq, orzeczonojak w sentencji.
Proiekt niniejszej decyzJi zostal uznany za uzgodniony przez wobec niewyra2enia stanowiska w terminie

30 dni od dnia otrzymania proje4tu zezwolenia.
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysh.fguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po5rednictwem Marszalka Wojewodztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni od daty

stqpowania administracyjnego).
ecyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
g 1 i2 Kpa).
ona moze zrzec siq prawa do wniesienia odwolania
dal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
i prawomocna (arl.'127a9 1 i 2 Kpa).
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4. Decyzja podlega wykonaniu uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie stronyi zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art i 30 g 4 Kpa ).
Jezeli nasadzenia zastepcze zone w zamian za usunigte drzewa nie zachowajq zywotnoSci po 3
latach od dnia uplywu termiriu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z przyczyn zaleZlych od posiadacza nieruchomo5ci, nalozony zostanie ponownie
w drodze decyli ich posadzenia. W pzypadku niewykonania nasadzeh zastqpczych
zgodnie z zezwoleniem, mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym
w administracji(art. 86 ust. 2 l3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2OO4r. o ochronie przyrody)
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Usunigcie drzew poza okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzew bez wyusunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bgdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqzriej (art. 88 ust. '1 pkt 1 uoop).

Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listop{da 2006 roku o oplacie skarbowej (Dz. U
al. Pilsudskiego 8 tet t+41l 42 663 35 30
90-051 t-odz
www.lodzkie.pl

faxl+481 426633532
sekretalriat. ro@lodzkie. pl

ecyla nie jest
rt. 51 ust. 1 i art.52
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