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DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust 1 pkt 1, art 83a ust_ '1, art 83c ust. 1 i 3, art 83d ust. 1 i 2 art 86 ust..1

pK4 i 10, art 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U 22018 t,
Poz 142zezm)oaz art. 104 ustawy zdnial4 czerwca 1960 r - Kodeks postqpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz U z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku cminy Miasto t-6d2 (pismo
znak:ZZMWZM.Z| 501 74.2018.WS zdnia2l m4a2018 r)owydanie zezwolenia nausunigcie dwoch
drzew zterenu nieruchomo6ci pomiqdzy ul. Sarniq 4 a ul. Winnq 3 wLodzi (dziatki nr 70 i 14212 wobrgbie
W-26), Marszalek Wojewodztwa L6dzkiego

orzeka:
1. Zemtolie Gminie Miasto L6d2 na usuniqcie z terenu nieruchomoSci pomiqdzy ul Sarniq 4 a ul. Winnq 3

wLodzi (dzialki N 70 i 14212 wobrgbie \N-26) 2 sA. ni2ej wymienionych drzew (numerac.ja drzew
wg wniosku strony, obwody pni mierzone na wysokoSci '1,3 m):

- nr 1 -jablofi dzika o obwodzie pnia 116 cm,

- N 2 - Sliwa domowa o obwodzie pnia 68 cm,

zgodnie z lokalizacjq wskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolquonej do wniosku

2 Okreslic termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 31 maia 2019 r.

3. Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie'1, na podslawie
art. 86 ust. 1 pK 4 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody.

4 Uzale2nie wydanie zezwolenia na usunigcie drzew, wymienionych w punkcie 1, od wykonania przez
Gminq Miasto l-odZ nasadzei zastgpczych dw6ch sztuk dzew, nale2qcych do gatunku jazEb szwedzki
(Sorbus intetmedia) Materiatem nasadzeniowlm majq by6 sadzonki drzew o minimalnym obwodzie
pnia, miezonym na wysokosci 1 00 cm, wynoszqcym 12 cm.

5 Ustali6:

a) termin wykonania nasadzef zastgpczych, o ki6rych mowa w punkcie 4,
b) fokalizacje wykonania nasadzef zastepczycn, o kt6rych mowa w punkcie 4, na terenie

nieruchomo6ci pomiqdzy ul. Samiq 2 a ul Winnq 1 w Lodzi (dzialka nr 67 w obrqbie W-26).

6. Zobowiqza6 Gminq Miasto l-6d2, do zlo2enia w Urzgdzie Marszalkowskim Wojewodztwa t6dzkiego
informacji o wykonaniu nasadzei zastgpczych, o ktorych mowa w punkcie 4, w ierminie 14 dni od dnia
ich wykonania, wraz z podaniem faktycznej daty posadzenia dzew orcz zalEczeniem planu
sytuacyjnego z zaznaczonq lokalizacjE posadzonych drzew

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojew6dztwa l-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t_6d2 (pismo znak:

ZZM.WZM.Z| 501.74.2018 WS z dnia 21 mdla 2018 r ) o wydanie zezwolenia na usunigcie dw6ch sztuk
dzew zterenu nieruchomoSci pomiQdzy ul. SarniE4 a ul Winnq 3 wt-odzi (dzialki nr70i 14212 wobrQbie
W-26). W uzasadnieniu wniosku podano, 2e dzewa sq martwe. Wniosek spelnial wymagania formalne
okreSlone w art. 83b ust. 'l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz U
22018 | , poz 142 ze zm.).

Pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego przeprowadzili w dniu 28 czeMca
2018 r oglqdzinyterenowe, wwyniku kt6rych ustalono, 2edtzewa wnioskowane do usuni?cia to (numeracja
drzew wg wniosku strony; obwody pni mierzone na wysokosci 1 ,3 m):

- nr 1 - 1 szt jabloni dzikiei o obwodzie pnia l 16 cm - drzewo jest martwe; na jego pniu stwierdzono
liczne ubytki i pqkniqcia kory;

- ff 2 - 1 szt. Sliwy domowej o obwodzie pnia 68 cm - drzewo jest martwe; na jego pniu stwierdzono
liczne ubytki z wyprochnieniami

lstnieje ryzyko, 2e podczas silnego wiatru pzedmiotowe dzewa zlamiq sig lub przewr6cq w strone
pzemieszczajqcych sie w ich poblizu ludzi.

Podczas oglQdzin terenowych w obrgbie dzew wnioskowanych do usunigcia nie stwierdzono
obecnoSci dziko wystgpujqcych okaz6w gatunkow prawnie chronionych

Zgodnie z art. 10 Sl Kodeksu postqpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz lJ z 2017 t.,
Po2.1257 ze zm.) pismem z dnia 12 lipca 2018 r poinformowano strone o zebraniu materiatu dowodowego
w sprawie dotyczqcej wydania zezwolenia na usuniqcie jednej sztuki iabloni dzikiej o obwodzie pnia 1'16 cm
oraz 1 szt. Sliwy domowej o obwodzie pnia 68 cm, z terenu nieruchomosci pomi?dzy ul Sarniq4
a ul. Wnnq 3 w Lodzi, na podstawie kt6rego zakwalifikowano do usunigcia przedmiotowe dzewa.
Poinformowano r6wnie2, i2 przeprowadzone oglgdziny teTenowe wykazaly, 2e w miejscu wskazanym pzez
wnioskodawcQ w projekcie nasadzenia zastepczego, tj. na teren
a tak2e na sqsiedniej dzialce nr 66, znajduje si? na trawniku
ilosci nowych nasadzei, wystarczajqco duza, by nie ograniczaC
uzytkownikom pobliskich lokali. Mieisce to jest wolne od istniejqcego zadrzewienia i podziemnej infrastruKury
technicznej. W ww. pismie zaproponowano stronie do nasadzenia 2 sA. dzew nalezQcych do gatunku jazqb
szwedzki oraz poinformowano o mozliwosci wypowiedzenia siQ co do zebranych dowodow i material6w
(wtym rownie2 wykonania nasadzen zastepczych w zakresie ich lokalizacji, liczby, jak r6wnie2 doboru
gatunku drzew) W okreslonym ww pismem terminie strona nie wypowiedziala siq co do zebranych dowod6w
i materialow oraz nie zgtosila zastzezeri, co do koniecznosci wykonania wigkszej ilosci nasadzei
zamiennych,

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowego, wniosek o wydanie zezwolenia
na usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji uznano za zasadny Zeayolenia
nausuni?cie przedmiotowych drzew udzielono bez pobrania oplatyztego tytulu, woparciu o art.86 ust.1
pK4 i 10 ustawy oochronie przyrody Podstawq prawnq do wydania decyzji wprzedmiotowym zakresie
stanowi takze art. 83a ust. 1 o2z ad- 90 ustawy o ochronie przyrody Z tre6ci cytowanych przepis6w wynika,
2ezeavolenie na usunigcie drzewa lub kzewu zterenu nieruchomosci wydaje w6jt, burmistz albo prezydent
miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunigcia drzewa lub ktzewu z terenu nieruchomosci lub je.i
czQsci wpisanej do rejestru zabytkow - wojew6dzki konserwator zabytk6w. Jezeli prezydent miasta
na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnosci wykonuje marszalek wojewodztwa.

Jednoczesnie zezwolenie na usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji
uzale2niono od wykonania nowych nasadzef dwoch sztuk drzew, nalezqcych do gatunku jarzqb szwedzki,
okreslonych w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia 201 9 r. Miejsce wykonania
nasadzen wskazano na terenie nieruchomoSci pomiedzy ul. Samiq 2 a ul. Winnq 1 w t-odzi (dzialka nr 67
w obr9bie W-26).

BiorEc powyzsze pod uwagq, ozeczono jak w sentencji

Pouczenie:

1 Od niniejszej decy-zji przysluguje stronie odwofanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi, wniesione za posrednictwem Marsza{ka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art 127 S 1, 129 S I i S 2 Kodeksu post?powania administracyjnego).

2 W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg (art. 127a g 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego)

3. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania declzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decfzji (art. 1 30 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

4. Decy4a podlega wykonaniu pzed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z Zqdaniem
wszystkich stron lub je2eli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwolania (art 130 S 4
Kodeksu postgpowania administracyjnego).

5 Usuniqcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraKowane zostanie jako
usuniecie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 b?dzie podstaw? do wyrnierzenia
administracyjnej kary pienig2nej (art. 88 ust 1 pkt 1 ustawy o ochronie pzyrody).

6. Jesli nasadzenia zastgpcze posadzone w zamian za usunigte drzewa nie zachowaje 2ywotnosci po 3
latach od dnia uplywu terminu wskazanego w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed
uptywem tego terminu, z pzyczyn zaleznych od posiadacza nieruchomosci, nalozony zostanie ponownie
w drodze decyzii obowiAzek wykonania nasadzen zastQpczych W przypadku niewykonania nasadzei
zastepczych zgodnie z zezwoleniem, bgdq mialy zastosowanie pzepisy o post?powaniu egzekucyjnym
w administracji (art 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody).

7 Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiEzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniei zwierzqt



objeiych ochronq prawnq (art.52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwiezqt
dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bAdZ gniazd w trakcie
wykonywania pzedmiotowej decfzji, nalezy wstzymae wycink? drzew oraz aNrocie sie ze stosowlym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego DyreKora Ochrony
Srodowiska (art.56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza decyzja nieiestto2sama z uzyskaniem
zezwolenia na odstepstwa od zaKazow zawartych w an. 51 ust. 1 i art. 52 usi. 1 ustawy o ochronie
Pt4tooY-

zup.Marczalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego

Jakub Gajewski
p.o. Dyrektora Depa(amentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto t 6d2
Adres do koresoondencii:
Zatzqd Zieleni Miejskiej w t odzi
ul. Konstantynowska 8/.10
94-303rL6d2

2. ala

Podstawa: ustare z dnia .16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekstjednolity: Dz
do ustawy, e. lll p(l44, kol. 4, pkt 6.

al. Pilsudskiego 8 El h4zl 42663 3530
90-051 L6dZ taxl+481 426633532
ww.lodzkiepl sekreiariat.D@lodzkiepl

U- z 2018 t- poz 1044) - zaleanlk

Dokument "DEC - 326.2018 Sarnia ZZM.pdt" zostal podpisany przez Jakub Gajewski
certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym
54350658066581 859594322905487401 1486184236044277 wydanym przez CN=COPE SZAFIR
- Kwalifikowany,O=Krajowa lzba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2018-08-22 14i49:53.

1t1'


