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M arszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

t-odZ, dni lipca 2018r

RSt t.71 20. 1 .449.201 8. n/lOS

DECYZJA

Na podstawie art, 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1 i 3, art. 83d ust. I i 2, art. 86
ust l pkt4,art.90usterwyzdnia 16kwietnia2004r. oochronieprzyrody(t. j.Dz.U. z2O1Br.poz.l42
ze zm.) oraz arL. 104 us;tawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (t. j.
Dz. U. 2017 r. poz:.. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto LOdZ- znak'.
ZZM.WZM.ZT.50'1.84.2018.PS z dnia 30.05.2018 r. o wydanie zezwolenia na usuniqcie jesionu
wynioslego o obwodach pni 47+51+35+26+44 cm z terenu dziatki ewidencyjnej nr 13/55 w obrqbie
P-17 stanowiqcej pas drogowy al. Wl6kniarzy w l-odzi oraz robinii akacjowej o obwodach pni 57+9&cm
i klonu jaworu o obwodach pni 55+57+41+53 cm z terenu dzialek ewidencyjnych jl78 i3/3 w obrgbie
P-28 stanowiqcych sl<wer pomiqdzy ul. Bandurskiego a ul. Karolewskq w t-odzi, Marszilek
Wojewodztwa t-odzkieg o

orzeka:
Zezwoli6' Gminie Miastrc Lod2na usunigcie robiniiakacjowejo obwodach pni57+98 cm znajdujqcejsiq
na terenie dzialkiewidencyjnej 1178w obrgbie P-28 stanowiqcejskwer pomiqdzy ul. Bandurskiego a ul.
Karolewskq w t-odzi, oznaczonej na mapie bgdqcej zalqcznikiem graficznym do wniosku numerem 231.
Okre6li6 termin usuniqrcia drzewa do dnia 30 czeruvca 201g r.
Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy zdnia '16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody
Uzale2ni6 wydanie zerzwolenia na usuniqcie drzewa, o ktorym mowa w punkcie 1 sentencji od
wykonania nasadzenia zastgpczego w postacijednego dqbu czerwonego. Sadzonka drzewa powinna
posiadad dobrze rozwinigtq koronq i prawidlowo uformowanq brylg korzeniowq oraz obw6d pnia
wynoszqcy minimum 12L cm na wysokoSci 100 cm.
ustali6: a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego do dnia 31 grudnia 2ojg r.,

b) lokalizaciq wykonania nasadzenia zastqpczego na terenie dzialki ewidencyjnej nr 1l2g
w obrqbie P-2E, stanowiqcej pas drogowy al. Wl6kniarzy w l-odzi, zgodnie z lokalizaqq
wskazanq na mapie stanowiqcej zalqcznik graficzny do wniosku.

Zobowiqza6 Gminq Miasto Lod2, do pzedlo2enia informacji o wykonaniu obowiqzku nasadzenia
zastgpczego w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc faktycznqdatg posadzenia oraz zalqczalqc
pla n sytu acyj ny z zaznerczonq lokalizacj q posadzon eg o d rzewa.

UZASADNIENIE
Do Marszalka \ffojewodztwa Lodzkiego w dniu 07.06.2018r. wplynql wniosek Gminy Miasto

Lodz, ZZM.WZM ZT .501.84.2018. PS z dnia 30.05 2018 r. o wydanie zezwolenia na usunigcie jesionu
wynioslego o obwodaclh pni 47+51+35+26+44 cm z terenu dziatki ewidencyjnej nr 13/55 w obrgbie
P-17 stanowiqcej pas drogowy al. Wlokniarzy w Lodzi oraz robiniiakacjowej o obwodach pni 57+gAcm
i klonu jaworu o obwodrach pni 55+57+41+53 cm z terenu dzialek ewidencyjnych 1178 i3/3 w obrqbie
P-28 stanowiqcych skwer pomiqdzy ul. Bandurskiego a ul. Karolewskq w Lodzi. We wniosku
oSwiadczono, ze Gminia Miasto t-odZ jest wla5cicielem dzialek, o kt6rych mowa w wystqpieniu oraz
zobowiqzano sig do wykonania nasadzen zastgpczych w postaci trzech dgbow czerwonych, zgodnie
z mapE bgdqcq zalqcznikiem graficznym do wniosku. W uzasadnieniu wystqpienia jako przyczynq
planowanego usuniqciar drzew wskazano, ze jesion zamiera, jest uszkodzony i nie fosiada iorony,
robinia jest pochylona, ;l ubytkami pnia iwyprochnieniami, a klon zamiera, posiada posusz w koronie.

Po przeprowadlzeniu oglgdzin terenowych ptzez ptacownikow Urzqdu Marszalkowskiego
Wojew6dztwa t-6dzkiego w dniu 25.06.2018r., stwierdzono, ze drzewo wyszczegolnione w punkciJl
sentencjijest mocno pochylone z widocznymi wyprochnieniami i ubytkami pnia. Z uwagi na powyzsze
posiada oslabione wla5ciwoSci mechaniczne oraz zachwianq statykq, jest bardziej podatne na
przewr6cenie lub zlamanie szczegolnie w czasie silnych wiatrow, ptzez co stanowi zagro1enie
bezpieczeristwa ludzi i mienia w istniejqcych obiektach budowlanych. Podczas oglgdzin w obrqbie
drzewa nie stwierdzono obecno5ci okaz6w gatunkow objqtych ochronq prawnE. Na podstawie art. 

-g3c

ust. 3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ uzaleznitwydanie zezwolenia na
usuniqcie drzewa od zastqpienia go nasadzeniem zastgpczym okreSlonymi w punkcie 4 sentencji
decyzji. Rozstrzygnigcie dotyczqce usuniqcia pozostalych dw6ch drzew wyszczegolnionych we
wniosku podjqte zostanie w odrqbnych postqpowaniach.
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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 cytowainych przepisow wynika,
2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydiaje wojt, burmistz albo
prezydent miasta, a w ptzypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci lub jej czqSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki kons;enryator zabytk6w. Gdy
prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnosrci wykonuje-marszalek
wojew6dztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt ustawy za uiuniqcie dizew i krzew6w nie
na'licza sig oplaty w przypadku drzew lub krzewow zagralajqcych bezpieczefistwu ludzi i mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych, a taka sytuacja wystgpuje w omawianyrn przypadku.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po5rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daly
jejotrzymania (art. 127 S 1, 129 51 ig2 Kodeksu postgpowania administrlcyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniur.-Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 1 i2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa cto wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego o5wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyla staje siq ostateczna i prawomocn a (arL. 127a g 1 i 2 Kpa).
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z zEdaniemwszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art.130 g 4 Kpa ).
Jezeli nasadzenie zastqpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo nie zachowa zywotnoSci po 3
latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uptywem tego
terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie
w drodze decyli obowiqzek jego posadzenia. W pzypadku niewykonania niasadzenia zastqpczego
zgodnie z zezwoleniem, bgdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnyh
wadministracji (art 86 ust.2 i3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2OO4r. oochronie pnzyrody).
UsuniEcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowbne zostanie jako
usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku prrTgslrzsganiazakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak,cw, schronieh zwierzqt
gbjqtych ochronq prawnA (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwier,zqt dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzymac wycinkg drzerwa oraz zwiocie siq ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrekiora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), goyz ninielsza decyzja nie jest tozsama z uzlskaniem zezwolenia
na odstgpstwa od zakazow zawartych w art 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie Wzytooy

Otrzvmuia:
Gmina Miasto t dd2
adre s do korespondencji :
Zarzqd Zieleni M iej s kiej
ul Konstantynowska B/10
94-303 I_6d2

Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2O1B poz. 10421\
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