
M arszalek Wojew6dztwa t6dzkiego

t-6d2, dnia lZwrzelnia 2018 r.

RSll.71 20. 1 .442.2018. MOS

DECYZJA
Na podstawieart. 83 ust. 1 pkt1, art. B3a ust. 1,2a, art.83c ust. '1 i3, art. B3d ust. '1 i2, art. 86ust l pkt 4 i 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z2o1g r: iii1614) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks posiqpb*anii aoministracyinego'lt.JDz' U' 2017 r- poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto L6d2 znak:ZzM'wzM'zT'501.51 .2018.G22dnia3O.05.2018 r. o wydanie zezwolenia na usunigcie dw6ch jesion6wpensylwahskich z terenu dzialki ewidencyjnej nr 7211i w obrgbie G-50 stanowilcel pas drogowy ul.Rudzkiej w l_odzi, Marszalek Wojew6dztwa t-OOzkiego

orzeka:
1' zezwolif' Gminie Miasto Lod2 na usunigcie dw6ch jesion6w pensylwahskich o obwodach pni 122 cmi.108 cm, znaldujqcych sig na terenie dzialki ewidehcyjnej nrlzh's w obrgbie G-so, stanowiqcej pas

drogowy ul. Rudzkiej w t-odzi, zgodnie zlokalizacjq*s("zinq nazatqczniku graficznym do wniosku.2. okre6li6 termin usunigcia drzew do dnia 30 czerwca 2019 r.3' Nle nalicza6 oplat za usunigcie drzew na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
4' uzale2nic wydanie zezwolenia na usunigcie drzew, o kt6rych mowa w punkcie 1 sentencji odwykonania nasadzeh zastgpczych w postacidw6ch glog6w poSrednich 'paul's Scarlet'. Sadzonki drzewpowinny posiadac dobrze rozwinigte korony i prawioloivo uformowane bryly korzenrowe oraz obwodypni wynoszqce minimum 12 cm na wysokoSci 100 cm.
5. Ustali6: a) termin wykonania nasadzef zastgpczych do dnia 31 grudnia 2019 r.,

b) lokalizacjg wykonania nasadzef zaslqpczych na terenie dziatki ewidencyjnej nr 72113 w
obrqbie G-50, stanowiqcej pas.drogowy ul. Rudzkiej w t-odzi, zgodnie zlokaliiaqqwskazanq
a mapie stanowiqcej zalqcznikgraficzny do wniosku.

6' Zobowiqza6 Gming Miasto L6t 2, do przeotozenia informacji o wykonaniu obowiqzku nasadzeh
zastgpczych w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc faktycznq datg posadz enia oraz zalEczajqc
p la n sytu acyiny z zaznaczonE lokal izacj q posadzonyc n O zew.

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego w dniu 12.06.2018r. wplynql wniosek Gminy MiastoL6d2, znak: ZZM.WZM.ZT.501 51 .2O18.GZz-dnia 30.05.2018 r., o wyO'an nia na usunigciedwoch jesion6w pensylwaf skich z terenu. dzialki ewidencyjnej nr 721i3 w -50, stanowiqcej

pas drogowy ul. Rudzkiej w t-odzi. We wniosku oswiadczono, ze Gmina Mi est wlascrcielem
dzialki, o ktorej mowa w wystqpieniu oraz-zobowiqzano sig do wykonania nasadzeh zastgpczych
w postaci dw6ch glog6w poSrednich 'Paul's Scarlet', na terenie dziall<t ewidencyjne j nr 72113 * oorqOie
G-50 stanowiqcej pas drogowy ul. Rudzkiej w t-odzi, zgodnie z mapqbgdqcq iatqiznikiem graficznym
wniosku. w uzasadnieniu wniosku jako ptzyczyne planowanego uiuriiqiia'drzew wsKazano, ze sqzamieraiqce, posiadaiq wypr6chnienia, ubytki pnia ikory, zreduk-owane korony.

Po przeprowadzeniu oglqdzin 
-terenowych 

pizez pracownik6w Uzgdu Marszalkowskiego
Wojewodztwa t-6dzkiego w dniu 10.07.2018r., stwierdzono, ze drzewa wyszczeg6lnione w punkcie"l
sentencji sq prochniejqce, widoczne sE ubytki korowiny i drewna. Z uwagi na powyzsze posiadajq
oslabione wlasciwosci_mechaniczne, sE oaioziel podatne na przewr6ceniJtuo ziamanre szczegolniew czasie silnych wiatrow, przezco stanowiq zagro2enie bezpieczenstwa ludzi imienia w istniejlcych
obiektach budowlanych oraz ruchu drogowego.-Podczas oglgdzin, w obrqbie drzew nie stwierdzono
obecnoSci okazow gatunkow objgtych ochronq prawnE. Na podstawie art. b3c ust. 3 ustawy z dnia 16kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ-uzaleznil wydanie zezwolenia na usunigcie drzew odzastqpienia ich nasadzeniamizastgpczymi okreSlonymi w punkcie 4 sentencji Oecyzli

Podstawq prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. g3a ust. 1 orazart' 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepisow wynika,2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomosci wydaje wojt, burmistz alboprezydent miasta, .a.w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunigcia drzewa lub krzewu z terenunieruchomoSci lub jej czqsci wpisanej do rejestru zabytkbw - wojew6dzki konseruvator zabytkow. Gdy
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prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynno6ci wykonuje marszalek
wojewodztwa Natomiast na mocy art. 86 ust. '1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy za usuniqcie drzew i krzew6w nie
nalicza sig oplaty w przypadku drzew lub krzewow zagra2lqcych bezpieczefistwu ludzi i mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych oraz ruchu drogowego, a takie sytuacje wystgpujq w omawianych
przypadkach.
Projekt niniejszej decyzji zostal uznany za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi wobec
niewyra2enia stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu zezwolenia.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego, w terminie '14 dni od daty jej
otrzymania (arl.127 S 1, 129 51 i52 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla 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, ktory wydal decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-odzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyla staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i 2 Kpa).
Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art.130 $ 4 Kpa ).
Jezeli nasadzenia 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 zaleznych od posiadacza nieruchomo5ci, nalozony zostanie ponownie w drodze
decyzji obowiqzek ich posadzenia. W przypadku niewykonania nasadzefi zastqpczych zgodnie z
zezwoleniem, bgdE mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86
ust. 2 i3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowid bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (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 ptak6w, schronieri zwierzEt
objgtych ochronq prawnq (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd
w tr ywania przedmiot nale2y wstzyma6 wycinkg drzew oraz zwr6cie
sie nym wnioskiem nego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ
Reg yrektora Ochrony (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza decyzja nie jest
to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 5f ust. 1 i art. 52
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
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