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Marszalek Wojewodztwa Lodzkiego

RSll 71 20. 1 .439.2018.|\/tOS L6d2, dniaTe lipca 2018 r

DECYZJA

Na podstawie etrt. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. B3c ust. 1 i 3, art. 83d ust. 1 i 2, art. 86
ust. 1 pkt4, 5, art. 90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o oc:hronie przyrody (t j. Dz U. z2O1Br poz.
142 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego(t i. Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto N-6d2 znak:
ZZM.WZM.ZT.50'1 88.2018 PS zdnia 30.05.2018 r. o wydanie zezwolenia na usunigcie dw6ch glog6w
poSrednich oraz jednego jarzgbu pospolitego z terenu dz:ialek ewidencyjnych nr 21OBj, rjol41
w obrgbie P-7 w t-odzi przy ul. Lorentza 1 oraz dziewiqciu klon6w zwyczlnych z pasa drogowego ul.
Kasprzaka (dzialka ewirJencyjna 244148 w obrgbie P-7)w Lo<lzi, Marszalek Wojew6dztwa t-OOzkiego

orzeka:
Zezwolif' Gminie Miasto t-6d2 na usuniqcie z terenu dziatki ewidencyjnej nr 210131, w obrgbie p-7
w t-odzi przy ul. Lorentza 1, dw6ch suchych drzew opisanych we wniosku jako glogi poSrednie
o obwodach pni 56 cnrr i 79 cm (dzewo nr 895 i 896) oraz z terenu dzialki ewidencyjnej nr 2iOl41
w obrqbie P-7 w Lodzi prrzy ul. Lorentza '1 jednego jarzgbu pospolitego o obwodzie pnia 88 im (drzewo
nr 897), zgodnie zlokalizacjq przedstawionqna zalqczniku graficznym dolqczonym do wniosku.
Okre6li6 termin usuniqcia ww. drzew do dnia 30 czenivca 20i 9 roku.
Nie nalicza6 oplaty za usuniqcie drzew na podstawie art. 86 ust. 1 pkt a ustawv z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
Uzale2nie wydanie zerzwolenia na usunigcie drzew, o kt6rych mowa w punkcie 1 sentencji od
wykonania nasadzefi zastgpczych w postaci trzech dgbow szypulkowych. Sadzonki drzew powinny
posiada6 dobrze rozwtnigte korony i prawidlowo uformowane bryly korzeniowe oraz obwody pni
wynoszqce minimum 12L cm na wysoko5ci 100 cm.
ustali6: a) termin wykronania nasadzef zastqpczych do dnia 3i grudnia 2oj9 r ,

b) lokalizacjg wykonania nasadzef zastqpczych na terenie dzialki ewidencyjnej nr 3/3
w obrqbie P-28 w Lodzi przy al. W6kniarzy, zgodnie z lokalizacjq wskazanq na mapie
stanowiqcej zitlqcznik graficzny do wniosku.

Zobowiqza6 Gming Miasto l-od2, do przedNo2enia informacji o wykonaniu obowiqzku nasadzefi
zastgpczych w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc faktycznq datg posadzenia orazzalqczajqc
plan sytuacyjny z zaznaczonq lokalizacjq posadzonych drzew.

UZASADNIENIE:

Do Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t-6d2, o wydanie
zezwolenia na usuniqcire dwoch glog6w poSrednich oraz jednego jarzqbu pospolitego z terenu dzialek
ewidencyjnychnr210131,2l0l4l wobrqbie P-7 przy ul. Lorenlza l orazdziewigciu klon6w zwyczajnych
z pasa drogowego ul. l(asprzaka (dziatka ewidencyjna 2441.+8 w obrgbie P-7) w Lodzi. We wnloiku
oSwiadczono, ze Gmina Miasto t-odZ jest wlaScicielem dziialki, o kt6rej mowa w wystqpieniu oraz
zobowiqzano siq do wykonania nasadzeh zastgpczych w postaci dwunastu dqb6w szypulkowych na
terenie dzialki ewidency.inej 3/3 w obrgbie P-28 w Lodzi, zgodnie z mapqstanowiqcq zalqcznikgraficzny
wniosku. W uzasadnieniu wniosku jako przyczyne planowanego usunigcia drzew wskazano, ze sE
suche lub zamierajqce

Po przeprowadzeniu oglgdzin terenowych ptzez pracownikow Urzgdu Marszalkowskiego
Wojewodztwa t-odzkiego w dniu 25.06 2018r. stwierdzono, ze dwa drzewa na dzialce ewidencyjnej-nr
210131 w obrqbie P-7, opisane we wniosku jako glogi, sa1 calkowicie obumarle, natomiast'jar2qb
pospolity na dzialce ewidencyjnej 210141 w obrgbie P-7 jest zamieralqcy. Z uwagi na oslabione
wlasciwoSci mechaniczne drzewa sq bardziej podatne na ziamanie lub pr2ewrocenie siq pzez co
stanowiq zagro2enie berzpieczeristwa ludzi i mienia w istniejqcych obiektach budowlanych. podczas
oglqdzin, w obrqbie pr;zedmiotowych drzew nie stwierdzono obecno5ci okaz6w gatunkOw objgtych
ochronq prawnq.

Na podstawie errt. 83c ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrooy, organ
uzaleznil wydanie zezwolenia na usunigcie drzew od zastqpienia ich nasadzeniami zastqpczymi
okre5lonymi w punkcie,l sentencji decyzji.

Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. g3a ust. 1 oraz
art. 90 ustawy z dnia 1€i kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika,
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2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo5ci wydaje wojt, burmistrz albo
prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci lub jej czgsci wpisanej rJo rejestru zabytkow - wojewodzki konseruvator zabytk6w.
Gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynno$ci wykonuje marizalek
wojewodztwa. Natomiast na mocy art 8r3 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usunigcie drzew i krzew6w nie
nalicza sig oplaty w przypadku drzew lub krzewow zagra2alqcych bezpiec;zehstwu ludzi i mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych, a taka sytuacja wystqpuje w omawianych przypadkach.

Biorqc powyZsze pod uwagq, orzeczonojak w sentencji. Rozstrzygniqcie dotyczqce usunigcia
drzew z pasa drogowego ul. Kasprzaka zawarte zostanie w odrqbnej decyzji
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w termrnie 14 dni od daly
jej otrzymania (art. 127 S 1, 129 S1 i g2 Kodeksu postgpowania administracyjnergo).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 1 i 2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mole zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu admirristracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojewodztwa t-odzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia o,Cwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyla staje siq ostateczna i prawomocna (art. l27a $ i i 2 Kpa)
Decyla podlega wykonaniu przed uptywerm terminu odwolania, gdy jest zgodna zZqdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art.1 30 g a Kpa ).
Jezeli nasadzenia zastgpcze posadzone w zamian za usunigte drzewa nie zachowajq zywotnoSci po 3
latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lurb przed uplywem tego
terminu, z ptzyczyn zaleZnych od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie
w drodze decyli obowiqzek jego posarJzenia. W pzypadku niewykonania nasadzeh zastqpczych
zgodnie z zezwoleniem, bgda mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym
wadministracji (art 86 ust 2 i3 ustawy zdnia '16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody).
Usuniqcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potriaktowane zostanie jako
usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mtodocianych oraz siedlisk ptakriw, schroniei zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (ar1.52 uoop)oraz humanitarnego traktowaniazwier:zqldzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno5ci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej dercyzji, nalezy wstrzymac wycinkq drzewa oraz zwr6ci6 sig ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Fiegionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza decyla nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia
na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i arI.52 ust. '1 ustawy o ochronie przyrody.

Otrzvmuia:

Gmina Miasto t-6d2
adres do korespondencji
Zarzqd Ziele ni M iej sk iej
ul Konstantynowska 8/10
94-303 t-odz

Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t. j Dz U. 22018 r. poz 1044).
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al. Pilsudskiego 8
90-051 t_6d2
www.lodzkre.pl

tel l+481 42 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekreta riat. ro@ lodzkitlp.l

L6dzkiego

Mikula


