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DECYZJA

Na podstawieart. 83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust. 1, 2a,art.83c ust. 1,3, art. g3d ust. 1,2,art g6

' 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
arl' 104 ustawy z dnia 14 czeruvca 1960 r. - Kodeks postqpbwahia administracyjnego

U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku 
'Gminy 

Miasto Lod2 znak.
2T.501.141.2018.PS z dnia 21.06.2018 r. o wydanie zezwolenia na uiunigcie dw6ch kton6w

jawor6w z terenu dzialki ewidencyjnej nr 499149 w obrqbie P-5 stanowiqcej pas drogowy ul. Cyganka
w t-odzi, na wysokosci posesji nr 28 i 30, Marszalek wojew6dztwa t_odzkiego

orzeka:
Zezwolic Gminie Miasto L6d2 na usuniqcie z terenu dzialki ewidencyjnej nr 49914g w obrgbie p-5
stanowiqcej pas drogowy ul. Cygankaw l-odzi, dw6ch suchych drzew opisanych we wniosku ja'ko klonyjawory o obwodach pni 44 cm i 66 cm, oznaczone na mapie bgdqiej zaiqcznikiem grafi'cznym do
wniosku numerami 957 i 958, znajdujqce sig na wysokosci posesji nr zal 30. 

'

okre6li6 termin usunigcia ww. drzew do dnia 30 czeruvca 2019 roku.
Nie naliczac oplaty za usuniqcie drzew na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4, 5 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
Uzale2ni6' wydanie zezwolenia na usunigcie drzew, o ktorych mowa w punkcie 1 sentencji od
wykonania nasadzeh zastqpczych w postacidw6ch klon6w jaworow. Sadzonkidrzew powinny posiiOac
dobrze rozwinigte korony iprawidlowo uformowane bryly korzeniowe oraz obwody pni wynoszEce
minimum 12 cm na wysokoSci 100 cm.
[,!stali6: a)termin wykonania nasadzef zastgpczych do dnia 31 grudnia 2019 r ,

b) lokalizacjg wykonania nasadzef zastqpczych na terenie dzialki ewidencyjnej nr 49gt4g
w obrgbie P-5 stanowiqcej pas drogowy ul. Cyganka w Lodzi, zgodnie zlokaliziilqwskazanq
na mapie stanowiqcej zalqcznik graficzny do wniosku.

Zobowiqza6 Gminq Miasto Lod2, do przedlo2enia informacji o wykonaniu obowiqzku nasadzef
zastqpczych w terminie '14 dni od dnia wykonania, podajqc faktycznq datq posadzenia orazzalqczajqc
plan sytuacyjny z zaznaczonElokalizacjq posadzo rych drzew.

UZASADNIENIE

18r. wplynql wniosek Gminy Miasto
o wydanie zezwolenia na usunigcie
brqbie P-5, stanowiqcej pas drogowy
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nasadzen zastgpczych - klonow jawor6w. W uzasadnieniu wnioiku jako ptzyczyne pranowanego
usuniqcia drzew wskazano, ze sq suche.

Po przeprowadzeniu oglgdzin terenowych przez pracownikow Urzqdu Marszalkowskiego
Wojew6dztwa t-6dzkiego w dniu 23.07.2018 r. stwierdzono, ze dwa drzewa, opisane we wniosku jaio

tqcznikiem graficznym do
sq obumarle. Z uwagi na
nie lub przewrocenie sig
ektach budowlanych oraz

rzedmiotowych drzew nie stwierdzono obecnoSci

Podstawq prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. g3a ust. 1 orazart 90ustawyzdnia l6kwietnia2004r.oochronieprzyrody.ZtreSci cytowanychprzepisowwynika,
2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSii wyO4'e wb;t, burmistrz albo
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prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub kzewu z terenu
nieruchomo6ci lub jej czgsci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojewodzki konserwator zabytkow,
Gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynno5ci wykonuje marszalek
wojew6dztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4, 5 cyt. ustawy za usunigcie drzew i krzew6w nie
nalicza sig oplaty w przypadku drzew lub krzew6w zagraz{qcych bezpieczefistwu ludzi i mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych oraz ruchu drogowego, a taka sytuacja wystqpuje w omawianych
przypadkach. Na podstawie art. 83c ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ
uzaleZnil wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew od zastqpienia ich nasadzeniami zastgpczymi
okre6lonymi w punkcie 4 sentencji decyzji. Biorqc powyzsze pod uwagq, otzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samozqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art.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 I i2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojewodztwa t-odzkiego oSwiadczenia o zzeczeniu siq 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 z 2qdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.130 $ a Kpa ).
Jezeli nasadzenia zastgpcze 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 nieruchomo5ci, nalozony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzek jego posadzenia. W pzypadku niewykonania nasadzeh zastqpczych
zgodnie z zezwoleniem, bedq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym
wadministracji(art. 86 ust.2 i3 ustawy zdnia '16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody).
Usuniqcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyli na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieh zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowaniazwierzqtdzikich.
W pzypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdz gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkq drzew oraz zwr6ci6 sig ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejsza decyla nie jest tozsama 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 otrzymania projektu zezwolenia.

Otzvmuia:
Gmina Miasto t-6d2
adres do kore sponde ncji :
Zarzqd Zieleni M iej sk iej
ul. Konstantynowska 8/'1 0
94-303 t_6dZ

Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006
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al. Pilsudskiego 8
90-051 t6d2
www.lodzkie.pl

lel. l+481 42 663 35 30
tax l+481 42 663 35 32
sekretariat, ro@lodzkie.pl
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Rolnictwa i Ochrony
(t. j. Dz. U 22018 r. poz. 1044).
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