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M arszalek Wojew6dztwa Lodzkiego

RSil.7120 1.459.201B.MOS t-odZ, dnia 0 I -[i' ZOlg

DECYZJA

Na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust. 1, art.83c ust. '1, 3, art. B3d ust. i,2, art.83f ust.
'1. pkt3b, art.86 ust. 1 pkt4,5, art.90, ustawy zdnia 16 kwietnia 2OO4r. oochronie przyrody(t. j. Dz U.
z 2018 r- poz. 142 ze zm.) oraz art. 104 i art. '105 S 1 ustawy z dnia 14 czeruvca 1960 ;. - kodekspos administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku GminyMia z dnia 07.06.20'18r., znak.ZZM.WZM.ZT.5O1.78.2O18.GZ, o wydanie zezwolenia nausu ch topoli wloskich oraz robinii akacjowej z pasa drogowego ul. Obywatelskiej w Lodzi, na
wysokoSci posesji nr 85, Marszalek Wojew6dztwa t_6dzkiego

orzeka:
Zezwoli6' Gminie Miasto l-6d2na usunigcie dwoch topoli wloskich o obwodach pni 123+129 cm oraz
77+184+163 cm, znajdujqcych siq w pasie drogowym ul. Obywatelskiej w Lodzi (dzialka ewidencyjna
325124 w obrqbie G-1), zgodnie z lokalizacjq przedstawionq na zalqczniku graficznym dolqczonym'do
wniosku.
Okre6li6 termin usunigcia drzew do dnia 30 czerwca 2Ojg r.
Nie nalicza6 optatza usuniqcie drzew na podstawie art.86 ust. 1 pkt4,5 ustawy zdnia i6 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody.
Uzale2ni6' wydanie zezwolenia na usunigcie drzew, o ktorych mowa w punkcie 1 sentencji od
wykonania nasadzef zastgpczych w postaci dwoch Sliw wisniowych. Sadzonki drzew powinny posiidae
dobrze rozwinigte korony i prawidlowo uformowane bryly korzeniowe oraz obwody pni wynoszEce
minimum 12 cm na wysokoSci '100 cm.
Ustali6: a) termin wykonania nasadzef zastgpczych do dnia 31 grudnia 2019 r.,

b) lokalizacjg wykonania nasadzeri zastqpczych na terenie dziatki ewidencyjnej nr 28117
w obrgbie G-1 w t_odzi stanowiqcej pas drogowy al. Jana pawla ll.

Zobowiqza6 Gming Miasto Lod2, do przedlo2enia informacji o wykonaniu obowiqzku nasadzef
zastgpczych w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc faktycznq datq posadzenia oraz zalqczajqc
plan sytuacyjny z zaznaczonq lokalizacjq posadzonych drzew.
Umorzy6 postgpowanie administracyjne wszczgte na wniosek Gminy Miasto Lod2w sprawie wydania
zezwolenia na usunigcie z pasa drogowego ul. Obywatelskiej w t-odzi drzewa okreSlonego we wniosku
jako robinia akacjowa znajdujqca sig na dzialce ewidencyjnej nr 325151w obrqbie G-1 o obwodzie pnia
36 cm.

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojewodztwa t-odzkiego dnia 27.06.2018 r. wplynql wniosek Gminy Miasto t_6d2

znak.ZZM.WZM.ZT.501.78.2018.GZ, o wydanie zezwolenia na usunigcie dw6ch topoli wloskich oraz
robinii akacjowej z pasa drogowego ul. Obywatelskiej w Lodzi. W uzasadnieniu podano, ze robinia jest
sucha, topole zamierajqce. OSwiadczono r6wniez, 2e dzialki ewidencyjne wyszczegolnione we wniosku
sq wlasnoSciq Gminy Miasto l-od2 oraz zobowiqzano sig do wprowadzenia nasadzeh zastgpczych -
trzech Sliw wi6niowych.

Po przeprowadzeniu oglqdzin pzez pracownik6w Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa
t-odzkiego w dniu 10.07.2018r.i23.07.2018r., stwierdzono, ze topole wloskie zamierajq. Zuwagi na
oslabione wlaSciwoSci mechaniczne i zachwianq statykg drzewa sq bardziej podatne na przewroCenie
lub zlamanie, pzez co stanowiq zagrolenie bezpieczeristwa ludzi imienia w istniejqcych obiektach
budowlanych oraz ruchu drogowego. Podczas oglqdzin, w obrgbie drzew nie stwierbzono obecnoSci
okazow gatunk6w objqtych ochronq prawnE Ustalono r6wniez, ze wnioskowana do usuniqcia robinia
akacjowa zasycha (we wniosku podano ze jest obumarla) i pochyla siq w kierunku miejsc postojowych.
Po weryfikacjiwartoSci obwodu pnia na wysokoSci5 cm, stwierdzono, ze jego wartoS-6 nle przekracza
65cm. WmySlart.83fust. lpkt3bustawyzdnial6kwietnia2OO4r.oochionieprzyrody,wprzypadku
kasztanowca zwyczainego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, przepis6w art. g3 usi. 1 nie
stosuje siq do drzew, ktorych obw6d pnia na wysokoSci 5 cm nie przekracza 65 cm, co oznacza, ze na
ich usunigcie nie jest wymagane zezwolenie. W zwiqzku z powyzszym postgpowanie administracyjne
w sprawie wydania zezwolenia na usuniqcie przedmiotowej robinii akacjowej jest bezprzedmiotowe.
Gdy postqpowanie z jakiejkolwiek przyczyny stalo siq bezprzedmiotowe w 
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oparciu o art. 105 S 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracylnego,
organ administracji publicznej wydaje decyzjg o umorzeniu postgpowania odpowiednio w caloSci lub w
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czQSci. Zweryfikowano r6wniez podany we wniosku numer obrqbu dzialki, na ktorej znajdujq sig
wnioskowane do usunigcia topole - zgodnie z dolqczonqdo wniosku mapq jest to obrgb G-'1.

Podstawg prawnE do wydania decyli w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz
art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepisow wynika,
2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, burmistrz albo
prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunigcia drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomo5ci lub jej czgSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konseruvator zabytk6w. Gdy
prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoSci wykonuje marszalek
wojewodztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4, 5 cyt. ustawy za usuniqcie drzew i krzew6w nie
nalicza sig oplaty w przypadku drzew lub krzew6w zagra2lqcych bezpieczeirstwu ludzi i mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych oraz ruchu drogowego, a takie sytuacje wystqpujq
w omawianych przypadkach. Na podstawie art. 83c ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, organ uzaleznil wydanie zezwolenia na usunigcie drzew od zastqpienia ich nasadzeniami
zastqpczymi okreSlonymi w punkcie 4 sentencji decyzlr.

Biorqc powyZsze pod uwagq, ozeczonojak w sentencji.
Zezwolenie na usuniqcie topoli obcych gatunk6w znajdujqcych sig w pasie drogowym d169 publicznych, nie wymaga uzgodnienia
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi (art 83a ust.2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie
przyrody).

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 S 1, 129 51 i$2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja 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 ztzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-odzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (arl. 127a $ I i 2 Kpa).
Decy4a podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna zZqdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art.130 $   Kpa ).
Jezeli nasadzenie zastgpcze posadzone w zamian za usunigte drzewa nie zachowajq zywotnoSci po 3
latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzek ich posadzenia. W pzypadku niewykonania nasadzei zastqpczych
zgodnie z zezwoleniem, bgdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym
wadministracji (art.86 ust.2 i3 ustawyz dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody).
Usuniqcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bgdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieh zwierzqt
objqtych ochronq prawnQ @fi-52 uoop)oraz humanitarnego traktowaniazwierzqt dzikich.
W pzypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzii, nale2y wstrzyma6 wycinkq drzew i kzew6w oraz
zwr6ci6 sig ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza decyla nie jest
to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa od zakazow zawartych w art.
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Otrzvmuia:
Gmina Miasto t-odz
adres do korespondencji :
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