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Ma rszale k Wojew6d zfrit a L6dzkiego

t-od2, dnia',W*r=""nia 2018 r.

RSI l. 7'1 20.1 .397 .201 8. KS

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1 i 2a, art.83c ust. 1 i 3, art. B3d ust. 1i2, art. g6 ust. I
pkt4 i5, art. 90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. u.220tr8 r. poz. 1614), art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Lod2 z dnia 30 rnla 201g r., znaK:
ZZM.WZM.ZT.50'1.33.2018.GW, o wydanie zezwolenia na usuniqcie trzech klon6w srerbrzystych z terenu
pasa drogowego ul. Kaliskiej w !_odzi, Marszatek Wojew6dztwa t_6dzkiego

orzeka

Zezwoli6, Gminie Miasto l-od2na usunigcie trzech klon6w srebrzystych o obwodach pni 166 cm (nr inw.
1),252 cm (nr inw. 2) i219 cm (nr inw. 3) z terenu dzialki ewidencyjnej 283117 obrgb G-4, stanowiqcej
pas drogowy drogi publicznej - ul. Kaliskiej w t-odzi, zgodnie z lokalizaqq wskazanq pzez
wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.
Okre6li6 termin usuniqcia drzew do dnia 30 czenrvca 2O1g r.

Nie naficza6 oplat za usuniqcie drzew na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody.
Uzale2ni6' wydanie zezwolenia na usunigcie drzew od zastqpienia ich przez Ciming Miasto t_6dZ
nowymi trzema drzewami - jarzgbami mqcznymi o dobrze wyksztalconych koronach i prawidtowo
uformowanych brytach kozeniowych, o obwodach pni nie mniejszych niz 12 cm (pomiar na wysoko6ci
100 cm).
Ustafi6: a) termin wykonania nasadzef zastgpczych do dnia 31 grudnia 20j9 r.,

b) lokalizacjg wykonania nasadzeri zastqpczych w bliskim sqsiedztwie drzew usuwanych,
zgodnie z lokalizacjq zaproponowanEprzez wnioskodawcQ na mapie dolqczonej do wniosku
(pas drogowy ul. Kaliskiej).

Zobowiqza6 Gming Miasto Lod2, do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego informacji
o wykonaniu obowiqzku nasadzeh zastgpczych, w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc
faktycznq datg posadzenia oraz zalqczajqc plan sytuacyjny z zaznaczonE lokali:zacjq posadzonych
drzew.

UZASADNIENIE

Dnia 14 czerwca 2018 r. do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek (3miny Miasto t_odZ
o wydanie zezwolenia na usunigcie trzech klon6w srebrzystych o obwodach pni 166 cm (nr inw. 1), 252 cm
(nr inw. 2) i 219 cm (nr inw. 3) z terenu dzialki ewidencyjnej 283117 obrgb G-4, stanowiqcej pas drogowy
drogi publicznej - ul Kaliskiej w Lodzl Do wniosku dolqczono dokumenty okre5lone w art. 83b ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody wraz z o5wiadczeniem, ze Gmina Miasto t-6d2 jest wlaScicielem ww.
nieruchomoSci.

W uzasadnieniu wniosku jako przyczyne zamierzonego usuniqcia drzewa wsKaziano na zamieranie
i obecnoSc pr6chniejqcych ubytk6w w pniach.
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W dniu 10 lipca 2018 r. przeprowadzono oglqdziny terenowe ww. drzew, podczas kt6rych
stwierdzono, ze wszystkie klony srebrzyste wnioskowane do usunigcia posiadajq prochniejqce ubytki
w pniach ze Sladanri usypywania i rozkladu oraz po odlamanych wiqkszych galgziach. Ponadto rozwidlenia
pomiqdzy konarami drzew sq V-ksztaltne co w polqczeniu z ich oslabionymi wlaSciwo5ciami mechanicznymi
powoduje zwigkszone ryzyko rozlamania sig. Korony drzew posiadajq posusz stanowiqcy okolo 20% ich
objqto5ci. Wszystkie drzewa bqdqce przedmiotem oglqdzin zagra2ajq bezpieczehstwu ludzi oraz mienia
w istniejqcych obiekltach budowlanych oraz ruchu drogowego i ich usunigcie jest zasadne. podczas oglgdzin
nie stwierdzono obecno6ci okazow gatunk6w objgtych ochronq prawnE.

Na podstawie art. B3c ust. 3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ uzaleznil
wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa od wykonania nasadzeh zastgpczych w postaci trzech jarzgbow
mqcznych o dobnze wyksztalconej koronach i prawidlowo uformowanych brylach korzeniowych,
o obwodach pnia nrie mniejszych ni2 12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm), w bliskim sqsiedztwie drzew
usuwanych, na terenie pasa drogowego ul. Kaliskiej w t-odzi - zgodnie z tre5ciq wniosku.

Podstawq prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz art. 90
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. lJ. z 2018 r. poz. 1614). Z tresci cytowanych
przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomoSci lub jej czqsci
wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w -
wojewodzki konserwator zabytk6w. Jezeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty,
czynno5ci wykonujel marszalek wojew6dztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy za
usuniqcie drzew nie nalicza sig oplaty w przypadku drzew lub krzew6w, kt6re za1azdE bezpieczefstwu ludzi
lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych i bezpieczehstwu ruchu drogowego, a takie sytuacle
wystgpujq w omawianych przypadkach.

Projekt niniejszej decyzji zostal uznany za uzgodniony Wzez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w t-odzi wobec niewyrazenia stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu
zezwolenia, na podstawie art. 83a ust. 2a i ust. 6 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
roku o oplacie skarbrowej (t.j. Dz. U. 2018 r. poZ.1044) -zalqcznik do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.

Biorqc powy'zsze pod uwagg, orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwolanie do Samozqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art.127 S 1, 129 Sl i 52 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decy4a nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyli (art. 130 g 1 i 2 Kpa).
Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2ezrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa l'-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyla staje sig ostateczna i prawomocna (art. 12Ta g 1 i 2 Kpa).
Decyzja 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 4 Kpa ).
Jezeli nasadzenia zastqpcze posadzone w zamian za usuniqte 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 przypadku niewykonania nasadzei zastgpczych zgodnie
zzezwoleniem, bqdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86
ust. 2 i3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzerw bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnel kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
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Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt
objgtych ochronq prawnq (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowaniazwierzqtdzikich.
W pzypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymaO wycinkg drzew oraz zwr6cii siq ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora
ochrony srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejsza decyla nie jest tozsama z uzysklniem zezwolenia na
odstqpstwa odzakazow zawartychwart.5l ust. 1iarl.52ust. l ustawyoochronie przyrody.

Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto t_6d2
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t_odzi
ul. Konstantynowska 8i1 0
94-303 t_6d2

al. Pitsudskiego 8
90-051 t6dz
www.lodzkie.ol

ret. t+48t 42 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekretariat. ro@lodzkie. pl


