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DECYZJA
Na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust. 1, art.83c ust. 1 i3, art.83d ust. 1 i2, art. g6

ust. 1 pkt4, art.90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody (t. j. Dz.U. z2018r.poz. 142
ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czervvca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego(t. i' Dz. U. 2017 t. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto t-662
znak:22M.WZ'M.2T.501.69.2018.GW z dnia 30.05.2018r. (data wplywu 11.00.201b r.) w sprawie
wydania zezwolenia na usunigcie jednego jesionu pensylwafiskiego z terenu nieruchomoSci w t_odzi
przy ul. Nalkowskiej, pomigdzy posesjami nr 5 i 7 (dzialka ewidencyjna lSBtSi, obrgb c-17), Marszatek
Wojewodztwa t-odzkiego

orzeka:
Zezwolif' Gminie Miasto L6d2na usunigcie jednego jesionu pensylwafiskiego o obwodzie pnia 159 cm
znajdujqcego siq na dzialce ewidencyjnej 158t51, obrgb G-17, pomigdzy nieruchomoSciami w t_odzi
przy ul. Nalkowskiej5 iul. NalkowskiejT, zgodnie zlokalizaqqprzedstawionqnazalqczniku graficznym
dolqczonym do wniosku.
okre6li6 termin usunigcia ww. drzewa do dnia 30 czenrvca 2019 roku.
Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
Uzale2ni6' wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa, o ktorym mowa w punkcie 1 sentencji od
wykonania nasadzeh zastqpczych w postaci dw6ch dzew z gatunku: jazqb mEczny, Sliwa wisnjowa
'Pissardii', 'Nigra' lub 9169 poSredni 'Paul's Scarlet'. Sadzonki drzew powinny posiadac dobrze
rozwiniqte korony i prawidlowo uformowane bryly korzeniowe oraz obwody pniwynoszqce minimum .12

cm na wysoko5ci '100 cm.
Ustali6: a) termin wykonania nasadzef zastqpczych do dnia 31 grudnia 2019 r.,

b) lokalizacjg wykonania nasadzeri zastqpczych na terenie dzialki ewidencyjnej nr 158/51,
obrgb G-17 przy ul. Nalkowskiej w t-odzi.

Zobowiqza6 Gming Miasto L6d2, do przedlo2enia informacji o wykonaniu obowiqzku nasadzef
zastqpczych w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc faktycznq datg posadzenia orazzalqczajqc
plan sytuacyjny z zaznaczonE lokalizacjq posadzonych drzew.

UZASADNIENIE

Do Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto L6d2,
znak:22M.WZ,M.2T.501.69.2018.GW z dnia 30.05.2018r. (data wplywu 11.06.2018 r.) w sprawie
wydanla zezwolenia na usuniqcie jednego jesionu pensylwariskiego z terenu nieruchomo6ci w t_odzi
przy ul. Nalkowskiej, pomigdzy posesjami nr 5 i 7 (dzialka ewidencyjna 158/51, obrqb G-17),
W uzasadnieniu wniosku jako przyczyne planowanego usunigcia drzewa wskazano, ze jest ono
pochylone. OSwiadczono rowniez, 2e Gmina Miasto t-6d2 jest wlaScicielem dzialki ewidencylnei o ktorej
mowa we wniosku.

Po przeprowadzeniu oglqdzin terenowych w dniu 10.07 2018 r. stwierdzono zasadno6c wniosku
- jesion jest pochylony w kierunku placu zabaw. Po stronie przeciwnej do nachylenia widoczny jest
powierzchniowy system korzeniowy. Drzewo z uwagi na zachwianq stitykg jest 

-bardziej 
podatne na

przewr6cenie, przez co stanowi zagrozenie bezpieczehstwa ludzi i mienia w istniejqcytn obiet<tacn
budowlanych. Uznano wigc za zasadne usunigcie jesionu. W trakcie oglgdzin-siwierdzono, ze
przedmiotowe drzewo z uwagi na swoje parametry jest charakterystycznym, wyr6zniajqcym siq
elementem lokalnego krajobrazu, przyczynia sig tym samym do tworzenia'unikainego chaiakteru
danego miejsca, neutralizuje zanieczyszczenia atmosferyczne, wchlaniajqc w procesie wymiany
gazowej powietrze wrazz unoszqcymisig pylami izwiqzkami chemicznymi,-pochodzqcymi gl6wnie ze
spalin samochodowych, a po usuniqciu drzewa wyszczegolnionego we wniosku powstanie obszar,
gdzie mozna posadzid niskopienne drzewa. Majqc powyzsze na uwadze pismem zdnia 17.07.201gr.
Marszalek Wojew6dztwa t-odzkiego poinformowal, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa uzaleznione
zostanie od posadzenra dw6ch drzew z gatunku jarzqb mqczny, Sliwa wisniowa'pissardii,, ,Nigra, 

lub
glog posredni 'Paul's scarlet', w terminie do konca 2o1gr. na terenie dzialki , obrqb
G-17 przy ul. Nalkows\iej w t-odl w_pismie z dnia 1g.o7.2o1gr. wnio ze po
zapoznaniu sig z tresciq pisma Rsll.7i2o.1.4o4.2o1g.Mos nie wnosi sze na
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. kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organa Tastqpienia jej nasadzeniami zastqpczymi
drzewa wnioskowanego do usuniqcia nie

6 AWfl?.
Podstawq prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. g3a 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 kzewu z terenu nieruchomoSci wydaj-e w6jt, burmisti albo
prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewi lub Krzewu z terenu
nieruchomoSci lub jej czgsci wpisanej do rejestru zabytkow - wojewodzki konseruvator zabytkow.
Gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnosci wykonuje marizalek
wojewodztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. '1 pkt 4 cyt. ustawy za usuniqcie driew i krzew6w nie
nalicza siq oplaty w przypadku drzew lub krzewow zagrazalqiych bezpieczeristwu ludzi i mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych, a taka sytuacja wystgpuje w omawianym przypadku.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczonojak w sentencji

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samozqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po5rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od da"tyjej otzymania (art. 127 S 1, 129 51 ig2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu.-Wniesienie odwo{ania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g I i2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze ztzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorgezenia Marszalkowi
Wojewodztwa t-odzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a g 1 i Z Kpa).
Decyzia podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodni z zqdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.130 g   Kpa ).
Je2eli nasadzenia zastqpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewo nie zachowajq zywotnoSci po 3
latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji tuO pr2do-uptywem tego
terminu, z ptzyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zoitanie ponownie w drod2e
decyzji obowiqzek ich posadzenia. W pzypadku niewykonania nasadzei zastqpczych zgodnie z
zezwoleniem, bgdq rnialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w aOministracJi 1art. aO
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrody).
Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowid-bqdzie'podstawg do wymiez-enia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyli na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zwiezql
oblqtych ochronq prawnE @rt. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdz gniazd
w trakcie wykonywania przedmioiowej decyzji, nalezy wstrzymac wycinkg drzewa oraz zwiocie sig ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrekiora
ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), goyz hiniejsza decyzji nie jest tozsama z uzlskaniem zezwolenia
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na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust" 1 i arl. E2 ust. 1 ustawv o ochronie prz

Otrzvmuia:

Gmina Miasto t-6d2
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Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t. j. Dz. tl.2201g r. poz. 1044)

al Pilsudskiego 8
90-051 I_6d2
www.lodzkie.pl
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