
Ma rszale k Wojew6d ztw a L6dzkieg o

Rsil.7120. 1.408.201 8.SM L6d2, dnia ?F 2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art. ll3 ust. I pkt 1, art. 83a ust. 1, art. B3c ust. 1 i 3, art. 83d ust. 1 i 2, 86 ust. 1

pkt4 i 10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U.
poz. 142 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania adminir
(tekst Jednolity: Dz. U. z 2t017 r , poz 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto
znak: 22M.W2MZT.501.39.2018.SS z dnia 30 maja 2018 r.) owydanie zezwolenia na usuni

(pismo
jednego

drzewa z terenu nieruchomo5ci przy ul. Sienkiewiczaw Lodzi, vis a vis numeru 15 (dzialka nr 4
5-6), Marszalek Wojew6dztwa t 6dzkiego

w obrqbie

ezonym
5 (dzialka

Okre5li6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Nie naliczaf, oplat za usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na
art.86 ust. '1 pkt4 i10 ustawyzdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody.

4 uzale2nic wydanie zerzwolenia na usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od E Dlzez

z 2018

orzeka:
1. Zezwolif' GminieMiastoL6d2nausuniqciel szt. jabloni domowej oobwodziepniaTTcm,

na wysokoSci 1,3 m, z terenu nieruchomoSci pzy ul. SienkiewiczawLodzi, vis a vis numeru
nr 47315 w obrqbie 5-6), zgodnie z lokalizacjq wskazanE ptzez wnioskodawcg na mapie
do wniosku.

Gminq Miasto L6dZ nasadzenia zastqpczego jednej sztuki drzewa, nalezqcego do gatunku 916
(Crataegus x media). Materialem nasadzeniowym ma byd sadzonka drzewa o minimalnym

2

3

poSredni
obwodzie

pnia, mlerzonym na wlrsokoSci '100 cm, wynoszEcym 12 cm

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4,
2019 r.',

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, terenie
ie 5-6),nieruchomoSci przy ul. SienkiewiczawLodzi, vis a vis numeru 15 (dziafka nr 47315w

w pobliZu miejsca po usuwanym drzewie, zgodnie zlokalizacjq wskazanq ptzez wn
w pro.lekcie nasadzenia dolqczonym do wniosku.I rqeqv4r,r trq vvtqw4vt tJrt I

6. Zobowiqza6 Gminq Miasto L6d2, do zlo2enia w Urzgdzie Marszalkowskim Wojewodzhrva tlOazhego
informacji o wykonaniu nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie +, w termirlie 1a d-ni

Do Marszalka Wclew6dztwa L6dzkiego w
ZZM.WZM.ZT 50'1.39.2018.SS z dnia 30 maja 2018
jabloni domowej z terenu nieruchomoSci przy ul. Sien
w obrgbie 5-6). W uzasadnieniu wniosku podano, 2
formalne okreSlone w art, 83b ust. 1 ustawy z dnia 1

Dz.U. 22018 r., poz. 142 ze zm ).
Pracownicy Urzgdu Mars Wojew6dztwa t-6dzkiego przeprowadzili w dniu 11 lipca

2018 r. oglqdziny terenowe, w wyn alono, 2e drzewo wnioskowane do usuniqcia to 1 s2t. labloni
domowej o obwodzie pnia 1?7 cm, wysokoSci '1,3 m. Drzewo jest martwe; znaczna cpgs6 jego
pnia oraz konarow jest pozbawiona korowiny. lstnieje ryzyko, ze podczas silnego wiatru przedmiotolva jablon
zlamie siq lub przewr6ciw stronq przemieszczajqcych siq w jej pobliZu ludzi.

Podczas oglgdzin llerenowych w obrgbie drzewa wnioskowanego do usunigcia nie shlvierdzono
obecnoSci dziko wystqpujqcych okaz6w gatunkow prawnie chronionych 

I



Po przeanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowego, wniosek o wydanie zezwolenia

na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie I sentencji niniejszej decyzji uznano za zasadny. Zezwolenia
na usuniqcie przedmiotowego drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, w oparciu o art. 86 ust. 1

pkt4 ild ustawy oochronie przyrody. Podstawq prawna do wydania decyzji wprzedmiotowym zakresie

stanowi takze art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika,
2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt burmislrz albo prezydent

miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub kzewu z terenu nieruchomoSci lub jej

czgsci wpisanej do rejestru zabytkow - wojew6dzki konseruvator zabytkow. Je2eli prezydent miasta
na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci wykonuje marszalek woje'wodztwa.

JednoczeSnie biorqc pod uwagq zadeklarowanq przez stronq moZliwoS6 wykonania nasadzenia
zastqpczego, zezwolenie na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decy4i
uzaleZniono od wykonania nowego nasadzenia jednej sztuki drzewa, naleZqcego rjo gatunku 9169 po5redni,

okreSlonego w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r Miejsce
wykonania nasadzenia wskazano na terenie nieruchomoSci przy ul. Sienkiewicza wLodzi, vis a vis

numeru'15 (dzialka nr 47315 wobrgbie 5-6), wpoblizu miejsca po usuwanym drzerwie, zgodnie zlokalizaqq
wskazanq przez wnioskodawcg w projekcie nasadzenia dolqczonym do wniosk:u. Nakladajqc na stronq
obowiqzek wykonania nasadzenia zastqpczego, wzigto pod uwagg termin nasadzenia wymieniony w jej

wniosku, a takze przedloZony przez stronq projekt nasadzenia.

Biorqc powyzsze pod uwagq, ozeczonojak w sentencjt.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji pzysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi, wniesione za porSrednictwem Marszalka Wojewodztwa Lodzkiego, w terminie '114 dni od daty jej otrzymania
(arl.127 S 1,129 S 1 iS2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zzec siq prawa do wniesienia odwolania wobec organu

administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq (ar1. 127a $ 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
3. Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu Wniesienie odwolania

w terminie wstzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania adminristracyjnego).
4. Decyla podlega wykonaniu pzed uptywem terminu do wniesienia odwofania, gdy jest zgodna z Zqdaniem wszystkich

stron lub je2eli wszystkie strony zzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu postqpowania

administracyjnego).
5. Usunigcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako usuniqcie

drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie podstawg do wymierzenia administracyjnej kary pieniq2nej
(art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Jesli nasadzenie zastgpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewo nie zachowa 2ywotno6ci po 3 latach od dnia

uptywu terminu wskazanego w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu,
zptzyczyn zaleznych od posiadacza nieruchomo6ci, naloZony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek
wykonania nasadzenia zastgpczego, W przypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego zgodnie z zezwoleniem,

bgdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie
przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w dotyczqcych
niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronief zwierzi4l objgtych ochronq prawnq
(ar1.52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwiezqt dzikich.

8. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie wykonywania
przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkq drzewa orazzwrocic siq ze stosownyrn wnioskiem do Generalnego
byrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56
przyrody), gdy2 niniejsza decyla nie jest to2sama z uzyskaniem zezwolenia na od

Otrzvmuia:

'1. Gmina Miasto L6d2
Adres do korespondencii:
Zazqd Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6dZ

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U

cz, lll pkt 44, kol 4, pkt 6
z 2018 poz 1044) - zalqcznik do ustawy,

al. Pilsudskiego 8
90-051 L6dt
www.lodzkie pl

tel. /+48/ 42 663 35 30
fax l+481 426633532

sekretariat. ro@lodzkie, pl
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