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Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

RSil.71 20.1.457.201 LMOS l-od2, dnia 31 sierpnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, ar1. 83a ust. 1, 2a, art. 83c ust. 1, 3, art. 83d ust. 1,2, art. 86
ust. 1 pkt 4, 5, art.90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. 22018 r. poz.
1614) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto l-6d2 znak:
ZZM.WZMZT.501.73.2018.GZzdnia 13.07.2Aftr. o wydanie zezwolenia na usunigcie morwy bialelz
terenu dzialki ewidencyjnej nr 28118 w obrgbie G-1 stanowiqcej pas drogowy al. Jana Pawla ll w t-odzi,
na wysoko6ci posesji nr 76, Marszatek Wojew6dztwa t_6dzkiego

zezwolieGminie Miasto l-odl nau.unig"iuonl"t#;",U o obwodzie pnia 100 cm z terenu dzialki
ewidencyjnej nr 28118 w obrgbie G-1 , stanowiqcej pas drogowy al. Jana Pawla ll w t-odzi, na wysoko6ci
posesji nr 76, zgodnie zlokalizaqq wskazanq na mapie stanowiqcej zalqcznik do wniosku.
Okre6li6 termin usunigcia ww. drzewa do dnia 30 czenivca 2019 roku.
Nie nalicza6 oplaty za usuniqcie drzewa na podstawie art, 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
Uzale2ni6, wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa, o kt6rym mowa w punkcie 1 sentencji od
wykonania nasadzenia zastgpczego w postaci surmii bignoniowej. Sadzonka drzewa powinna posiadai
dobrze rozwinigtq koronq i prawidlowo uformowanq brylg korzeniowq oraz obw6d pnia wynoszqcy
minimum 12 cm na wysoko6ci 100 cm.
Ustaf i6: a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego do dnia 31 grudnia 2019 r.,

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastgpczego na terenie dzialki ewidencyjnej nr 357/3
w obrgbie G-44, przy al. Matek Polskich w t-odzi, zgodnie zlokalizacjq wskazanq na mapie
stanowiqcej zalqcznik graficzny do wniosku.

Zobowiqzaf' Gming Miasto Lod2, do przedlo2enia informacji o wykonaniu obowiqzku nasadzenia
zastgpczego w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc faktycznq datg posadzenia oraz zalqczajqc
pla n sytuacyj ny z zaznaczon q I okalizacjq posadzonego drzewa.

UZASADNIENIE

Do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego w dniu 17.07.2018r. wptynql wniosek Gminy Miasto
l-6d2, ZZM.WZM.ZT .501.73.2018.G2 z dnia 13.07.2018 r. o wydanie zezwolenia na usuniqcie morwy
bialeiz terenu dzialkiewidencyjnej nr28118 wobrgbie G-1 stanowiqcejpas drogowyal. Jana Pawla ll
w t-odzi, na wysoko6ci posesji nr 76. W uzasadnieniu wniosku jako przyczyng planowanego usunigcia
drzewa wskazano, 2e jest mocno pochylone nad Sciezkq rowerowq. We wniosku o6wiadczono, 2e
Gmina Miasto t-6dz jest wlaScicielem dzialki, o kt6rej mowa w wystqpieniu oraz zadeklarowano
posadzenia nowego drzewa - surmii bignoniowej.

Po przeprowadzeniu oglqdzin terenowych przez pracownik6w Urzgdu Marszalkowskiego
Wojew6dztwa t-6dzkiego w dniu 23.07.2018 r. stwierdzono,2e przedmiotowa morwa jest mocno
pochylona nad ciqg pieszo-rowerowy oraz posiada du2o suszu. Zuwagi na zachwianq statykg drzewo
jest bardziej podatne na przewr6cenie sig przez co stanowi zagro2enie bezpieczedstwa ludzi i mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych, Podczas oglgdzin, w obrgbie przedmiotowego drzewa nie
stwierdzono obecno6ci okaz6w gatunk6w objgtych ochronq prawnq.

Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art, 83a ust. 1 oraz
art.90 ustawyz dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. ZtreSci cytowanych przepis6wwynika,
2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomo6ci wydaje w6jt, burmistrz albo
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prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunigcia drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomo6ci lub jej czgsci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w.
Gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynno6ci wykonuje marszalek
wojew6dztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust, 1 pkt 4 cyt. ustawy za usunigcie drzew i krzew6w nie
nalicza sig oplaty w przypadku drzew lub kzew6w zagra2lqcych bezpieczeristwu ludzi i mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych, a taka sytuacja wystqpuje w omawianym przypadku. Na
podstawie art. 83c ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ uzale2nil wydanie
zezwolenia na usunigcie drzewa od zastqpienia go nasadzeniem zastgpczym okre6lonym w punkcie 4
sentencji decyzji. Biorqc powyZsze pod uwagg, otzeczono jak w sentencji.

Pouczenie;
Od niniejszej decyli przysluguje stronie odwolanie do Samozqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwal-odzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 51, 129 51 i$2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i 2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze ztzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o ztzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyla staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i 2 Kpa).
Decyzla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.130 $ 4 Kpa ).
Je2eli nasadzenie zastgpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewo nie zachowa 2ywotnoSci po 3
latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomoSci, nalo2ony zostanie ponownie
w drodze decyzli obowiqzek jego posadzenia" W przypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego
zgodnie z zezwoleniem, bgdA mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym
w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Usuniqcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowii bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust" 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (art.52 uoop) oraz humanitarnego traktowaniazwierzqt dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmi wstrzymad wycinkg drzewa oraz zwr6ci6 siq ze
stosownym wnioskiem do Gene rony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uo decyla nie jest to2sama z uzyskaniem zezwolenia
na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Projekt niniejszej decyzji zostal uznany za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi wobec

niewyra2enia stanowiska w terminie 30 dni od dnia otzymania projektu zezwolenia.

Otrzvmuia:

Gmina Miasto L6dz
adres do korespondencji:
Zarzqd Zieleni M i ejskiej
ul. Konstantynowska B/10
94-303 I_6d2

z up. Marszalka
Woj ew6dztwa t-odzki ego

Jakub Gajewski
p.o. Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 20'18 r. poz. 1044).

al. Pilsudskiego 8
90-051 L6d2
www.lodzkie.pl

lel, l+481 42 663 35 30
lsya l+481 42 663 35 32
sekretariat. ro@lodzkie. pl


