
Marszal'ek Wojew6dztwa L6dzkiego

9tr-

1.

2.
3.

4.

5.

6.

t-od2, dnia 6 Uyw ],rrn\u'
RSt t.71 20. 1 .450.201 8.MIOS

DECYZJA

Na podstawie aft. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1 i 3, art. 83d ust. 1 i 2, art. 86
ust. 1pkt4,art.90ustalvyzdnia16kwietnia2004r oochronieprzyrody(t.jDz.U.z2018r.poz.142
ze zm.) oraz art. '104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j.
Dz. U. 2017 r. poz 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto l-6d2 znak'.
ZZM.WZM.ZT.501.71 .2(\1B.GZ z dnia 30.05.2018 r. o wydanie zezwolenia na usunigcie trzech lip
drobnolistnych z terenu dzialki ewidencyjnej nr 22129 w obrgbie G-10 stanowiqcej pas drogowy ul
Cieszkowskiego w t-otlzi oraz dw6ch topoli mieszaic6w euroamerykanskich z terenu dzialki
ewidencyjnej 3213 w obrqbie G-10 w Lodzi, Marszalek Wojewodztwa t_odzkiego

orzeka:
Zezwoli6, Gminie Miasto, Lod2 na usuniqcie dwoch topoli mieszahc6w euroamerykariskich o obwodach
pni 234 cm, 300 cm z terenu dzialki ewidencyjnej nr 3213 w obrgbie G-10 przy ul. Cieszkowskiego
w t-odzi, zgodnie zlokalizaqqwskazanq nazalqczniku graficznym do wniosku.
Okre6li6 termin usuniqcia drzew do dnia 30 czerwca 2019 r.

Nie nalicza6 oplat za usiuniqcie drzew na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody.
Uzale2ni6, wydanie zezwolenia na usuniqcie topolio obwodzie pnia 300 cm od wykonania nasadzenia
zastqpczego w postaci jednej lipy drobnolistnej 'Greenspire'. Sadzonka drzewa powinna posiadac
dobrze rozwiniqtq korong i prawidlowo uformowanq brylq korzeniowq oraz obw6d pnia wynoszqcy
minimum 12 cm na wysokoSci 100 cm.
Ustafi6: a) termin wykonania nasadzenia zastgpczego do dnia 31 grudnia 2019 r ,

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastgpczego na terenie dzialki ewidencyjnej nr 22129
w obrgbie G-10 stanowiqcej pas drogowy ul. Cieszkowskiego w t-odzi, zgodnie z lokalizacjq
wskazanq na rnapie stanowiqcej zalqcznik graficzny do wniosku.

Zobowiqza6 Gming Miarsto t-6d2, do przedNo2enia informacji o wykonaniu obowiqzku nasadzenia
zastqpczego w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc faktycznEdatq posadzenia oraz zalqczalqc
pla n sytuacyj ny z zaznaczonq lokalizacj q posadzon eg o d rzewa.

UZASADNIENIE

Do Marszalka Wojew6dztwa Lodzkiego w dniu 14.06.20'18r. wptynql wniosek Gminy Miasto
Lod2, znak: ZZM.WZM.,ZT.501.71.2018.G2 z dnia 30.05.20'18 r. o wydanie zezwolenia na usuniqcie
trzech lip drobnolistnych z terenu dzialki ewidencyjnej nr 22129 w obrgbie G-10 stanowiqcej pas drogowy
ul. Cieszkowskiego w L-odzi oraz dw6ch topoli mieszaficow euroamerykanskich z terenu dzialki
ewidencyjnej 3213 w obrgbie G-10 w l-odzi. We wniosku oSwiadczono, 2e Gmina Miasto L6d2 jest
wlaScicielem dzialek, o ktorych mowa w wystqpieniu oraz zobowiqzano siq do wykonania nasadzen
zastqpczych w postaci czterech lip drobnolistnych 'Greenspire' na terenie dzialki ewidencyjnej nr 22129
w obrqbie G-10 stanowiqcej pas drogowy ul. Cieszkowskiego w t-odzi, zgodnie z mapE bqdqcq
zalqcznikiem graficznym do wniosku. W uzasadnieniu wniosku jako przyczyne planowanego usunigcia
drzew wskazano, 2e sq obumarle.

Po przeprowad:zeniu oglgdzin terenowych przez pracownikow Urzgdu Marszalkowskiego
Wojew6dztwa t-odzkiego w dniu 25.06.2018r., stwierdzono, ze drzewa wyszczegolnione w punkcie 1

sentencji nie rokujq szansy na prze?ycie - jedno jest obumarle, drugie zamierajqce (ok. 80% suszu).
Z uwagi na powyzsze topole posiadajq oslabione wla5ciwoSci mechaniczne, sq bardziej podatne na
przewr6cenie lub zlamanie szczeg6lnie w czasie silnych wiatrow, ptzez co stanowiq zagrozenie
bezpieczehstwa ludzi i mienia w istniejqcych obiektach budowlanych. Podczas oglqdzin, w obrqbie
drzew nie stwierdzono crbecnoSci okaz6w gatunkow objqtych ochronq prawnq. Na podstawie art. 83c
ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ uzaleZnil wydanie zezwolenia na
usuniqcie topoli o obwodzie pnia 300 cm od zastqpienia jej nasadzeniem zastgpczym okreSlonym
w punkcie 4 sentencji drecyzji. Rozstrzygniqcie dotyczqce usunigcia trzech lip wyszczegolnionych we
wniosku podjgte zostanir: w odrqbnym postqpowanru.

Podstawq prawnq 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,



1.

2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, burmistrz albo
prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci lub jej czgsci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konsenrvator zabytk6w. Gdy
prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoSci wykonuje'marszalek
wojewodztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. '1 pkt 4 cyt. ustawy za usuniqcie dizew i krzewow nie
na'licza sig optaty w przypadku drzew lub krzew6w zagra2alqcych bezpieczehstwu ludzi i mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych, a takie sytuacje wystqpujq w omawianych przypadkach.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego, w terrminie 14 dni od daty lej
otrzymania (art.127 S 1, 129 51 i 52 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 1 i2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2ezrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-odzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a Sr 1 i2 Kpa).
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodner z 2qdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art.130 g   Kpa ).
Jezeli nasadzenie zastgpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewo nie zachowa zywotnoSci po 3
latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z ptzyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomo5ci, nalozony zostanie ponownie w drodZe
decyzji obowiqzek jego posadzenia. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie z
zezwoleniem, bgdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnynr w administracji (art. 86
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Usuniqcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyli na usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku 5rrzestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronie6 zwierzEt
objgtych ochronq prawnE (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowaniazwierz4tdzikich.
W pzypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd
w tr ywania pzedmiot nale2y wstzyma6 wycinkg dzew oraz zwr6ci6,
9ig nym wnioskiem nego Dyrektora Ochrony Srodowiska bEd2Reg yrektora Ochrony (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza decyzja nie jest
to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. I i ay'.. SZ
ust. 1 ustawy o ochronie pzyrody.

Otrzvmuia:
Gmina Miasto t-odz
adres do kore spondencji :
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