
Ma rsza'Ne k Woj ew6d zt'tt a L6dz k i e g o

Lod2, dnia 4C sierpnia2018 r.

RSil.71 20. 1 .493.201 8. KS

DECYZJA

Na podstawie grt. 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

pkt 4, art. 90 ustawy z pnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 22018 t. poz. 142 ze zm.),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postqpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 zQ zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Lod2 z dnia 117 czenuca 2018 r., znax:
22M.WZ.M.2T.501.66.2018.G2, o wydanie zezwolenia na usuniqcie topoli wloskierj z terenu nieruchomoSci
przy ul. Rzgowskiej 299 w Lodzi, Marszalek Wojew6dztwa t_6dzkiego

orzeka

1. Zezwolif' Gminie Miasto l-od2 na usuniqcie topoli mieszkahca euroamer,ykariskiego (we wniosku
okreSlonej jako wfoska) o obwodzie pnia 136 cm (nr inw. 1) z terenu dzialki ewidencyjnej nr 3g9/10
obrgb G-44, poto3onej przy ul. Rzgowskiej 299 w Lodzi, zgodnie z lokitlizailq wskaz:anq przez
wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre6li6 termin u$unigcia drzewa do dnia 30 czerwca 201g r.

3. Nie nalicza6 opla{za usuniqcie drzewa na podstawie art.86 ust. '1 pkt4 ustawy zdnia i6 kwietnia 2004
roku o ochronie pr2yrody.

4. Uzale2ni6' wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa od zastqpienia go nowym drzewenn - surmiq
bignoniowq, o dobrze wyksztalconej koron wo uformowanej bryle korzeniowej, o obwodzie
pnia nie mniejszyr4 niZ12 cm (pomiar na wy cm).

5. Ustali6: a) termin wykonania nasadzeni go do dnia 31 grudnia 20jg r.,
b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastgpczego na terenie p:lsa drogowego al Matek
Polskicl;t w t-odzi, zgodnie z projektem nasadzenia zastqpczego dolqczonym do wrriosku.

6. Zobowiqza6 Gming Miasto l-6d2, do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa t6dzkiego informacji
o wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastqpczego, w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc
faktycznq datg pclsadzenia oraz zalqczlqc plan sytuacyjny z zaznaczonq lokalizacjq posadzonego
drzewa.

UZASADNIENIE

W uzasadnien wniosku jako pzyczyng zamierzonego usunigcia drzewa wskazano, 2e jes;t,,suche"
PrzeprowadzonP w dniu 30 lipca 2018 r. przez pracownik6w Urzqdu Marszalkowskiego

Wojew6dztwa t-odzkiego oglgdziny potwierdzily stan zdrowotny drzewa przedstawiony we wniosku. Topora
mteszanrec euroame ki (we wniosku okreSlona jako topola wloska) jest obumarla. Z uwagi ner oslabione
wlaSciwoSci , przedmiotowe drzewo stanowi zagrolenie bezpieczeristwa ludzi oraz mienia
w istniejqcych obi budowlanych.

Podczas oglgdzin w obrgbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystqpowania okaz6w
gatunkow prawnie chrgnionych. Uwzglqdniajqc powyzsze okoliczno6ci, wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji nalezalo uznac za zasaony.

Na podstawie art.83c ust.3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, organ uzaleznil
wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa od wykonania nasadzenia zastqp<;zego w postaci surmii
bignoniowej, o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzerniowej, o obwodzie pnra
nie mniejszym niz 12 9m (pomiar na wysokoSci 100 cm), na terenie pasa drogo,wego al. Matek polskicn
w t-odzi - zgodnie z tre6ciq wniosku.



Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art
ustawy z dnia '16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. tJ. z 20jg
Z tresci r:ytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie na usuniecie drzewa
nieruchomosci lub jej czgsci wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta, a w
miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnosci wykonuje
Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usuniqcie drzew i

w przypadku drzew lub krzew6w, kt6re za$azajq bezpieczehstwu ludzi lub mienia
budowlanych, a taka sytuacja wystgpuje w omawianym przypadku.

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy
roku o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) - zalqcznik do ustawy, cz. lll

Biorqc powyzsze pod uwagg, ozeczonojak w sentencji.

Pouczenie:
1. od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do samorzqdowego

w Lodzi, wniesione za posrednictwem Marszalka wojew6dztwa t-odzkiego, w
otrzynrania (art. 127 S 1, 129 Sl i 52 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu

wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem
wojew6dztwa t-odzkiego oswiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia
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r.
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w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. '130 g 1 i2 Kpa).
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec siq prawa do wniesienia odwolania

u, gdy prezydent
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nie nalicza sig oplaty
istn iejqcych obiektach

dnia 16 listopada 2006
44, kol.4, pkt 6.

Odwolawczego
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ia Marszafkowi
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ze stron postgpowania, decyla staje sig ostateczna iprawomocna(arL.127a g 1 i2 Kpa).

4. Decy4a podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art.130 g   Kpa ).5. JeZeli nasadzenie zastgpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo nie zywotnoSci po
3 latar:h od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lrfb przed uplywem tego
terminu, z przyczyn zaleZnych od posiadacza nieruchomoSci, zostanie ponownie
w drodze decyli obowiqzek jego posadzenia. w przypadku niewykonania zastQpczego
zgodnie z zezwoleniem, bqdE mialy zastosowanie przepisy o postq egzekucyjnym

b
wadrninistracji (art. 86 ust.2 i3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyirody).
Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencii decvzii ootrbktow

7.

Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potrhktowane zostanie jako
usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia,
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1

Uzyskanie niniejszej decyli na usuniqcie drzewa
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlod

administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1

dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlod
objgtyr:h ochronq prawnE @r1.52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzq(dzikich.

8. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunkow chronionych, ich siedlis(, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzymaC wycinkg olaz zwtoctc stQ ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora ochrony Srodowiska bqdz
ochrony srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejsza decyla nie jest tozsama z u

nego Dyrektora

przyrooy
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