
Ma rszale k Woj ew6 d ztw a L6dzkie g o

RSil.71 20. I .435.201 8.SM Lod2, dnia gO (:7o., 2o1B r.

DECYZJA
Na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust, '1, art.83c ust. 1 i3, art.83d ust. 1 i2, art.86 ust. 1

pkt4 i 10, art. 90 ustawy z dnia'16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 201g r.,
poz. 142 ze zm.) oraz arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpartrzeniu wniosku Gminy Miasto LOdz (fiismo
znak'. ZZM.WZM.ZT.501 .97 .2018. BW z dnia 20 czerwca 2018 r,) o wydanie zezwolenia na usuniqcie leOnego
drzewa z terenu nieruchomo6ci przy ul. Organizacji WiN 6 w Lodzi (dzialka nr 14212g w obiqbie B-4i),
Marszalek Wojew6dztwa t-odzkieg o

orzeka:
1. Zezwolif Gminie Miasto t_6d2 nausuniqcie 1 szt. brzozy brodawkowatej o obwodzie pnia 4g cm,

mierzonym nawysokoSci 1,3 m, z terenu nieruchomoSci prrzy ul. Organizacji WiN 6 wLodzi (dziafka
nr 142129 w obrqbie B-47), zgodnie z lokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej
do wniosku.

2. Okre6li6 termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcier 1 , do dnia 30 kwietnia 201g r.

3. Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawre
art 86 ust. 'l pkt4 i10 ustawyzdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody.

4. Uzale2nic wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od wykonania przez
Gminq Miasto t-6dz nasadzenia zastqpczego jednej sztuil<i drzewa, nalezqcego do gatunku jazqb
mEczny (Sorbus ana). Materiafem nasadzeniowym ma byc sadzonka drzewa o minimainym obwodzie
pnia, mierzonym na wysokoSci '100 cm, wynoszEcym 12cm

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, do dnia 3'1 qrudnra
2019 r.;

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, na terenre
nieruchomoSci przy ul. Organizacji WiN 6 wt-odzi (dzialka nr 142129 wobrgbie B-47), zgodnre
z lokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcq w projekcie nasadzenia dofqczonym do wniosku. 

-

6. Zobowiqza6 Gminq Miasto Lbd2, do zlo2enia w Uzgdzie lUlarszalkowskim Wojewodztwa L6dzkiego
informacji o wykonaniu nasadzenia zastqpczego, o kt6rlrm mowa w punkcie 4, w terminie 14 d-ni
od dnia jego wykonania, wraz z podaniem faktycznej daty p,ess6Tenia drzewa oraz za{qczenrern planu
sytuacyj neg o z zaznaczonq lokalizacjq posadzonego d rzewa

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego wplynqt wniosek Gminy Miasto L6d2. (pismo znaK.

ZZM.WZM.ZT 501.97.2018.8W z dnia 20 czerwca 2018 r.) o wyclanie zezwolenia na usunigoie jednej sztuki
brzozy brodawkowatej z terenu nieruchomoSci przy ul. Organizacji WiN 6 w Lodzi @)iail<Z nr 14212g
w obrqbie B-47). W uzasadnieniu wniosku podano, 2e drzewo jest martwe. Wniosek spefnial wymagania
formalne okreSlone wart.83b ust. 1 ustawy zdnia 16 kwietnia 21004r. oochronie przyrody (tekst jedriolity:
Dz.U. z 2018 r., poz. 142 ze zm ).

Pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego przeprowadzili w dniu 18 lipca
2018 r oglgdziny terenowe, w wyniku kt6rych ustalono, 2e drzewo wnioskowane do usuniqcia to 1 szt. brzozy
brodawkowatej o obwodzie pnia 48 cm, mierzonym nawysoko6ci 1,3 m. Drzewo jest martwe; na pniu
stwierdzono liczne owocniki grzybow. lstnieje ryzyko, ze podczas silnego wiatru przedmiotowabrzozazlamie
siq lub przewrociw strong przemieszczajqcych sig w jej poblizu lurizi.

Podczas oglqdzin terenowych w obrqbie drzewa wnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono
obecno5ci dziko wystqpujqcych okaz6w gatunk6w prawnie chronionych.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiafu dowo<lowego, wniosek o wydanie zezwolenia
na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejs:lej decyzji uznano za zasadny. Zezwolenia



na usunigcie przedmiotowego drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, w oparciu o art. 86 ust. '1

pkt4 i10 ustawy oochronie przyrody. Podstawq prawnq do wydania decyzji wprzedmiotowym zakresie
stanowi takZe art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy 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 przypradku gdy zezwolenie dotyczy usunigcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej
czgSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytkow. Jezeli prezydent miasta
na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojew6dztwa.

JednoczeSnie biorqc pod uwagg zadeklarowanq ptzez stronq mozliwoSc wykonania nasadzenia
zastgpczego, zezwolenie na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji
uzaleZniono od wykonania nowego nasadzenia jednej sztuki drzewa, naleZqcego do gatunku jarzqb mEczny,
okre5lonego w punkcie 4 sentencji niniejrszej decyzji, wterminie do dnia 31 grudnia 2019r. Miejsce
wykonania nasadzenia wskazano na terenie nieruchomoSci pzy ul. Organizacji WiN 6 w t-odzi (dziafka
nr142129 wobrqbie B-47), zgodnie zlokalizaqq wskazanE przez wnioskodawcg wprojekcie nasadzenia
dofqczonym do wniosku. Nakladajqc na strong obowiqzek wykonania nasadzenia zastgpczego, wziqto pod
uwagg termin nasadzenia wymieniony w jej u'niosku, a takZe przedlozony przez stronq projekt nasadzenia.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczono jak vv sentencjr.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje strorrie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwofawczego
w Lodzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
(art. 127 S 1, 129 S I i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolarria strona mo2e zrzec siq prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kt6rywydal decyzjq (ar1.127a $ '1 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

3. Przed uptywem terminu do wniesienia r:dwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

4, Decyla podlega wykonaniu pzed upfywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem wszystkich
stron lub je2eli wszystkie strony zrzekty sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego).

5. Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako usuniqcie
dzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie podstawq do wymierzenia administracyjnej kary pienigznej
(art, 88 ust. 1 pkt I ustawy o ochronie pzyrody).

6. Je6li nasadzenie zastqpcze posadzone w zannian za usunigte drzewo nie zachowa ZywotnoSci po 3 latach od dnia
uptywu terminu wskazanego w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uptywem tego terminu,
zptzyczyn zale2nych od posiadacza nieruclromo6ci, naloZony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek
wykonania nasadzenia zastqpczego. W pzygradku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie z zezwoleniem,
bqdq miaty zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie
przyrody).

7, Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drz:ewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w dotyczqcych
niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronien zwierzqt objgtych ochronq prawnq

@n.52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humilnitarnego traktowania zwierzql dzikich.
8. W pzypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdz gniazd w trakcie wykonywania

przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzymac wycinkg drzewa oraz zwr6cie sig ze stosownym wnioskiem do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie
przyrody), gdy2 niniejsza decyzja nie jest to2$ama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych
w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie pzyrody

Otrzvmuia:

'1. Gmina Miasto t-6d2
Adres do koresoondencji:
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t odzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 LodZ

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplaci() skarbowej (tekst jednolity: Dz
cz. lll pkt 44, kol. 4, pkt 6.

U z 2018 r poz 1044) - zalqcznik do ustawy,

al Pilsudskiego 8
90-051 t6d2
www,lodzkie.pl

tel. l+481 42 663 35 30
tax l+481 42 663 35 32

sekretariat. ro@lodzkie.pl

l6dzkiego

Mikuta
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