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t-od2, dnia 49 lipca2018 r.

DECYZJA
Na podstawie aft. 83 ust. 1 pkt 1, art B3a ust. 1, art. 83c ust. 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. 22018 r. poz 142
ze zm.) oraz ar1. 104 ustawy z dnia 14 czewvca 1960 r. - Ko,Ceks postqpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U.2017 r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Giminy Miasto Lod2z dnia 06.03.20'18r.,
znak'.ZZM.WZM.ZT.501 1417.2015.GW (data wplywu 20.03.20'18r.), w sprawie udzielenia zezwolenia
na usunigcie jed4ej wierrzby znajdujqcej siq na nieruchomoSci w t-odzi przy ul. Doroszewskiego 7,
Marszalek Wojewodztwa t-odzkiego

orzeka:
Zezwolif, Gminie Miasto L6d2 na usuniqcie jednej wierzby bialerj o obwodzie pnia 141 cm znajdujqcej
sig na nieruchomgSci w t-odzi przy ul. Doroszewskiego 7 (dziallka ewidencyjna nr 356/8, obrqb G-5),
zgodnie zlokalizacjq prz:edstawionqnazalqczniku graficznym d,olqczonym do wniosku.
Okre6li6 termin usunigr:ia wierzby do dnia 30 czerwca 2019 rol<u.
Nie naficza6 oplaty z:a usuniqcie drzewa na podstawie art. 86 ust. I pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
Uzale2ni6, wydanie ze:zwolenia na usunigcie drzewa, o kt6rym mowa w punkcie 'l sentencji od
'wykonania nasadzenia zastgpczego w postaci jednego wiq:zu szypulkowego. Sadzonka drzewa
powinna posiada( dobr:ue rozwiniqtq koronq i prawidlowo uforrnowanq brylq kozeniowqoraz obw6d
pnia wynoszEcy minimurn 12 cm na wysoko5ci 100 cm.
Ustali6: a) termiqt wykonania nasadzenia zastqpczego do dnia 31 grudnia 2019 r.,

b) lokalizacjq wykonania nasadzenia zastgpczego na terenie dzialki ewidencyjnej nr 35517
w obrqbie G-5 w Lodzi przy ul. Doroszewskiego w t-orlzi, zgodnie z lokalizaqqwskazanq na
mapie stanowiqcej zalqcznik graficzny do wniosku.

Zobowlqza6 Gmipq Miersto Lod2, do przedlo2enia informacji ,o wykonaniu obowiqzku nasadzenia
:zastgpczego w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc faktycznq datq posadzenia oraz zalqczalqc
plan sytuacyjny z zaznaczonq lokalizacjq posadzonego drzewa.

UZASADNIENIE
Do Marszalka l/Vojew6dztwa t-6dzkiego wptynql wniosek Gminy Miasto L6d2, o wydanie

zezwolenia na uguniqcie jednej wierzby bialej o obwodzier pnia 141 cm, znajdujqcej siq na
nieruchomoSci w t-odzi pzy ul. Doroszewskiego 7 (dzialka ewidencyjna nr 356/8, obrqb G-5).
W uzasadnieniu wnioslku jako pzyczyne planowanego usuniqcia wierzby wskazano, 2e drzewo
;zasycha, posiada wyprochnienia pnia. OSwiadczono r6wniez, ze Gmina Miasto t-6dz jest wla5cicielem
dzialki ewidencyjnej, o kt6rej mowa we wniosku.

Po przeplowad:zeniu oglqdzin terenowych przez pracownik6w Urzgdu Marszalkowskiego
Wojewodztwa t-6Qzkieg,c w dniu 10.04.2018r. stwierdzono zasadno5d wniosku - w koronie zlo2onej
:z dw6ch gl6wnych konar6w, widoczny jest susz, jeden z konar6w jest silnie przyciqty, w drugim
widoczne jest wyprochrrienie. Drzewo z uwagi na oslabione vulaSciwoSci mechaniczne jest bardziej
podatne na zlamNnie, ptzez co stanowi zagro2enie bezpiecz:efistwa ludzi i mienia w istniejqcych
,obiektach budowlgnych. Przyciqcie ponizejwypr6chnienia spowodowaloby pozbawienie drzewa korony
'w zakresie przellraczajqcym 50% masy korony. Uznano lvigc za zasadne usuniqcie wierzby
i zastqpienie jej nowym nasadzeniem. W trakcie oglgdzin stwierdzono, 2e w sqsiedztwie drzewa
wnioskowanego do usunigcia istniejq przestrzenie do wprowadzenia nowych drzew, dlatego pismem
:z dnia 11.05.2018r. Marszalek Wojew6dztwa t-odzkiego we:zwal wnioskodawcq do uzupelnienia
nnaterialu dowodowego poprzez wskazanie moZliwoSci wprowadzenia nasadzenia zastgpczego
w najblizszym sqsiedztwie drzewa usuwanego. Pismem z dnia 12.06.2018r. znak:
22M.WZ,M.2T.501.1417.2015.GW, (data wplywu 04.07.20'18r.) wnioskodawca poinformowat, ze
Istnieje mozliwoSc wykonania nasadzenia kompensacyjnego w postaci wiqzu szypulkowego, na dzialce
rewidencyjnej 355/7 w obrqbie G-5, w terminie do kohca 2019r. Do pisma dolqczona zostala mapa ze
wskazaniem lokalizacji wprowadzenia nasadzenia zastqpczego. Majqc powyzsze na uwadze, na
podstawie art. 83c ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochr,onie przyrody, organ uzaleznil wydanie
zezwolenia na usqnigcie' wierzby od zastqpienia jej nasadzenienn zastgpczym okreSlonym w punkcie 4
sentencji decyzji. W obrgbie drzewa wnioskowanego do usuniqcia nie stwierdzono okaz6w gatunkow
objgtych ochronq prawni?.

Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowynn zakresie stanowi art. B3a ust. 1 oraz
iart. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.2l treSci cytowanych przepis6w wynika,
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2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wyclaje rir/ojt, burmistrz albo
prezydent miasta, a w przypadku gcly ze
nieruchomoSci lub jej czgsci wpisanr:j do
Gdy prezydent miasta na prawach powiatu
wojew6dztwa. Natomiast na mocy art. g6 ust. 1

nalicza sig oplaty w przypadku drzew lub xze
w istniejqcych obiektach budowlanych, a taka sytuacja wystepuie w omawianym przypadku.

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczonojak w sentencji.
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Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samozqdowego Kolegiufn Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6 lzkiego, w teimifrie 14 dni od daly
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jej otrzymania (art. 127 S 1, 129 51 i glZ Kodeksu postqpowania administricyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wytoniniu.-Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 1 i 2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia ,odwolania strona moze ztzec siq prawa rCo wnlesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decylq. Z dniem clorgczbnia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-odzkiego oSwiadczeniit o zrzeczeniu sig prawa-do wniesienia odwol{nia przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyla staje siq ostateczna i prawomocna (art.127a gi 1 i 2 Kpa).
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgoOn:i z zqjaniemwszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.130 S'f Kpa ;
Jezeli nasadzenie zastgpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewo nie zarchowb zywotnoSci po 3
latach od dnia uplywu terminu wskazianego w punkcie 5a sentencji decyzji Inrb pr{ed'uplywem iego
terminu, z przyczyn zaleznych od posiadacza nieruchomoSci, naiozony z{stanie 
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w drodze decyzji obowiqzek jego posadzenia. W pzypadku niewykonania nasadfenia zastgpczego
zgodnie z zezwoleniem, bedq miafy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnyh
w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustaw,/ zdnia 16 kwietnia 2oo4 r. o ochronie p,rz
Usuniqcie drzewa poza terminem okre{;lonym w punkcie 2 sentencjidecyzji poinausurll9sre trlzewa poza lermlnem OKreSlonym w punKcle 2 Sentencjl decyzji potnaktoqlane zostanie jako
usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowie bgdzie podstawQ do wymierz-enia
administracyjnej kary pienigznej (art. BB ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqrcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestzeganiazakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, sphronien zwierzqt
oblgtych ochronq prawnq (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwiezqt dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, o$toi b4d2 gniazd
w trakcie wykonywania prz_edmiotowej decyzji, nale?y wstrzyma6 wycinkg drzewa oiaz zwiocicliq ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz ttegio/palnego Dyrekiora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gOyz ninielsza decyla nie jest tozsama z uzyskirniem zezwolenia
na odstgpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art.52 ust. 1 ustawy o oclrrorjie przyrody.
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Otrzvmuia:

Gmina Miasto t-6d2
adres do kore spondencji :
Zarzqd Zieleni M iej skiej
ul Konstantynowska 8/10
94-303 L6d2

Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roil<u o oplacie skarbowej (t. j Dz. U.22018 r. po2.1044).

al. Pilsudskiego 8
90-051 t6d2
wlw.lodzkie.pl

tel. l+481 42 663 3tt 30
fax l+481 42 663 3l;32
sekretariat. ro@lod:zkie.pl

p. Marszalka
dztVVa L6dzkiego


