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1.

Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

l-6d2, dnia 23 marca 2018 r.

RSil.71 20.1 .88.201 8.Mos

DECYZJA

Dzialajqc na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, art. 83d ust. 1, art. 86 ust. 1

pkt 4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U . z 2018 r.,
poz. 142 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 22017 r., poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Miasto l-6d2,w sprawie usuniqcia dw6ch topoli ijednego Swierka z terenu cmentarza komunalnego ptzy
ul. Przybyszewskiego 325 w t-odzi, Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
Zezwoli0 Gminie Miasto l-6d2, na usunigcie jednego Swierka pospolitego o obwodzie pnia 74 cm
(kwatera XXX-1-10) oraz dw6ch topoli mieszafic6w euroamerykariskich o obwodach pni 106 cm i 185
cm (kwatera L - ogrodzenie od strony ul. J. Andrzejewskiej) z terenu cmentarza komunalnego przy ul.
Przybyszewskiego 325 w t-odzi. Lokalizacja drzew wskazana zostala przez wnioskodawcq na mapie
dolqczonej do wniosku.
Okre6li6 termin usuniqcia dzew do dnia 30 listopada 2018 r.
Nie nalicza6 oplat za usunigcie drzew na podstawie art. 86 ust. '1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody.

UZASADN!ENIE

Pismem znak:22M.WCK.670.1.2018 Gmina Miasto t-6d2 wystqpila z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na usuniqcie jednego Swierka pospolitego o obwodzie pnia74 cm (kwatera XXX-1-10) oraz
dw6ch topoli mieszahc6w euroamerykafiskich o obwodach pni 106 cm i 185 cm (kwatera L - ogrodzenie
od strony ul. J. Andrzejewskiej) z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Przybyszewskiego 325
w t-odzi. Uzasadnieniem pro6by o wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew jest obumarcie Swierka oraz
niszczenie ogrodzenia przez topole. Lokalizacja dzew wskazana zostala na mapie dolqczonej
do wniosku. Do wystqpienia dolqczone zostalo r6wnie2 oSwiadczenie wskazujqce, 2e teren, na kt6rym
rosnq drzewa wnioskowane do usuniqcia, jest wlasnoSciq Gminy Miasto t 6d2.

W trakcie oglqdzin terenowych przeprowadzonych przez pracownik6w Urzgdu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, stwierdzono zasadnoS6 wystqpienia - Swierk z uwagi na
obumarcie posiada oslabione wla6ciwo6ci mechaniczne, przez co jest bardziej podatny na zlamanie,
natomiast topole rosnq w linii ogrodzenia powodujqc jego uszkadzanie. W trakcie oglqdzin terenowych
w obrqbie drzew wnioskowanych do usuniqcia nie odnaleziono dziko wystgpujqcych okaz6w objgtych
ochronq gatunkowq.

Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz
art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika,
2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci wydaje w6jt, burmistrz albo
prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomo6ci lub jej czg6ci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konsenarator zabytk6w.
Gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynno6ci wykonuje marszalek
wojew6dztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usuniqcie drzew i krzew6w nie
nalicza siq oplaty w przypadku drzew lub krzew6w zagralajEcych bezpieczefistwu ludzi i mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych.
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Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samozqdowego 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 51 i52 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie docyzji (art. 130 g 1 i 2 Kpa).
W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego o6wiadczenia o ztzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyla staje siq ostateczna i prawomocna (arl. 127a g 1 i 2 Kpa).
Decyla podlega wykonaniu przed uplyvvem terminu odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.130 g 4 Kpa ).
Usuniqcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniq2nej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronied zwierzql
objgtych ochronq prawnE (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowaniazwierzql dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzew oraz zwr6ci6
sie ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. Se uoop), gdy2 niniejsza decyzja nie jest
toisama z uzyskaniem zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. I i art. 52
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

z up. Marszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego

Radoslaw Mikula
Zastgpca Dyrektora Departamentu
Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Otrzvmuia:
Gmina Miasto t-6dz
Adres do korespondencji:
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska 8110, 94-303 L6d2
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Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. '1827 ze zm.\.
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