
Marszalek Wojew6dztwa t6dzkiego

L6d2, dnialLwrze5nia 20i8 r

Rstl.71 20 1.439.2018.MOS. 1

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. g3
ust. 1 pkt 4 i 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia
1614) oraz art. 104 i 105 pkt. 1 ustawy z
administracyjnego (t. j. Dz. u.2017 r. poz. 125
znak: ZZM.WZM.ZI .501.88.2018.pS z dnia 30
glogow poSrednich i jednego jarzqbu pospoliteg
w obrqbie P-7 w l_odzi przy ul. Lorentza 1 orai
Kasprzaka (dzialka ewidencyjna 24414g w obrqbi

orzeka:
1. d2n iu klonow zwyczajnych g5 cm, 92 cm, 117 cm,B2 cm,

04 c w zalqcznlku graficznym do wniosku numerami: g9g,
najd terenie dziarki ewidencyjnej 244148 w obrgbie p-7
Kas

2. Okre5li6 termin usunigcia drzew do dnia 30 czerwca 2019 r.

dstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia

zew, o ktorych mowa w punkcie 1 sentencji od
u dgb6w szypulkowych. Sadzonki drzew powinny
uformowane bryly korzeniowe oraz obwody pni

wynoszEce minimum 12 cm na wysokoSci
5. Ustali6: a) termin wykonania nasadzef do dnia 31 grudnia 2o1g r.,

b) lokalizacig wykonania nas pczych na terenie dzialki ewidencyjnej nr 3/3
w obrgbie P-28 w Lodzi przy al. Wloknia Lodzi, zgodnie zlokalizacjqwskazanq na mapie
stanowiqcej zalqcznik graficzny do wnio

6. Zobowiqza6 Gming Miasto Lod2, do przedlo2e o wykonaniu obowiqzku nasadzeh
znq datq posadzenia oraz zalqczalqc

sprawie wydania
na terenie pasa
raficzny wniosku

UZASADNIENIE

wplynqt wniosek Gminy Miasto Lod2, o wydanie
h orazjednego jarzqbu pospolitego z terenu dzialek

na terenie dziatki ewidencyjnej 3/3 w obrgbie p
graficzny wniosku. W uzasadnieniu wniosku 1at<o
ze sq suche lub zamierajqce.

Po przeprowadzeniu oglgdzin tereno
Wojewodztwa t6dzkiego w dniu 25.06.2019r.,
sentencji sq obumarle lub zamierajqce. Z uwap bzlamanies w
b ludzi i mienia ych
o bie drzew nie o o
podstawie art 83c ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
zezwolenia na usunigcie drzew od zastapienia ich
sentencji decyzji.

Dnia 14.06.2018r. Gmina Miasto t_6
zzM.wzM.zT.501.8B.2o18.pS, w czgsci ''4"o..'
zwyczajnego o obwodz ie 127 .r, r.o.nq" ffi:ioznaczonego na m€pie stanowiqcej zalqcznlk g uwagq,Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego umozyl- wyze!
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wymieniony wniosek - wycofanie wniosku w czg5ci dotyczqcej udzielenia zezwolenia na usuniqcie
klonu zwyczajnego o obwodzie 127 cm spowodowalo, 2e postgpowanie administracyjne w tym
zakresie, stalo siQ bezprzedmiotowe. Gdy postgpowanie z jakiejkolwiek Wzyczyny stalo sig
bezprzedmiotowewcaloSci lubwczqSci,woparciuoart. 105$lustawyzdnia14czerwca'1960r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego, organ administracji publicznej wydaje decyzjg o umorzeniu
postgpowania odpowiednio w caloSci lub w czg6ci.

Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz
art. 90 ustawy z dnia '16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika,
2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, burmistrz albo
prezydent miasta, a w Wzypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci lub jej czgSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konseruvator zabytk6w. Gdy
prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoSci wykonuje marszalek
wojew6dztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy za usuniqcie drzew i krzewow nie
nalicza sig oplaty w przypadku drzew lub krzew6w zagraZlqcych bezpieczehstwu ludzi i mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych oraz ruchu drogowego, a takie sytuacje wystqpujq w omawianych
przypadkach. Rozstrzygniqcie dotyczqce pozostalych drzew wyszczeg6lnionych we wniosku zawarte
zostalo w odrqbnej decyzji. Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczono jak w sentencji.
Projekt niniejszej decyzji zostal uznany za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi wobec
niewyra2enia sianowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu zezwolenia

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego 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 i $2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
wterminie, wstrzymuje wykonanie decyli (art. 130 $ 1 i2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze ztzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojewodztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna(art.127a S 1 i 2 Kpa).
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna zZqdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.1 30 $ 4 Kpa ).
Je2eli 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 ptzyczyn zaleZnych od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w drodze
decyzji obowiqzek ich posadzenia. W przypadku niewykonania nasadzeh zastgpczych zgodnie z
zezwoleniem, bqdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Usunigcie drzew poza terminem okre5lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schroniefr zwierzEt
objqtych ochronq prawnA @rt. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzew i kzew6w oraz
zwr6ci6 sig ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza decyzja nie jest
to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52
ust. 1 ustawy o ochronie pzyrody.

Otrzvmuia:
Gmina Miasto L6d2
adres do korespondencji:
Zarzqd Zieleni M iejs kiej
ul Konstantynowska 8/10
94-303 t 6d2
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Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznikdoustawyzdnial6listopada2006rokuoop,lacieskarbowej (t.j.Dz.U.2018poz. 1044).
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