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M a rszale k Woj ewod ztvt a L6dzki e g o

t-6d2, dnia ZS wrzeSnia 20i8 r.

RSI 1.7'l 20. I .594.20'1 L KS

D ECYZJA

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

pkt4, art.90 ustawy zdnia 16 kwietnia2004 roku oochronie przyrody (t.j. Dz.U. z2018t.poz. i6i4), art. i04
i 105 Sl ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego (t j. Dz. lJ.22017 r.
poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto L6d2 z dnia 22 czerwca 2018 roku o znaku:
22M.WZ,M.2T.501.151.2018.PS o wydanie zezwolenia na usuniqcie 25 sztuk dzew z terenu dzialex
ewidencyjnych 30/1 i 55111 obrqb P-26 przy ul. Kusocihskiego w t-odzi, Marszalek Wojew6dztwa t-odzkiego

orzeka

1. Zezwoli6, Gminie Miasto l-od2 na usunigcie 24 sztuk brzoz brodawkowatych o nr inw. 1006 - '1029

i obwodach pni wynoszqcych odpowiednio 1 03, 82, 99, 77, 99, 1 1 i, 78, 72, 56, 49, 73, 80, sg, 42, 49,
107, 60, 65,74,96, 78, 74,73 i 121 cm znajdujqcych siq na terenie dzialki ewidencyjnej 30/1 obrgb
P-26 przy ul. Kusocihskiego w t-odzi, zgodnie z lokalizaqami wskazanymi przez wnioskodawcQ na
mapie dolqczonej do wniosku.
Okre6li6 termin usunigcia drzew do dnia 3'1 lipca 2019 r.

Nie nalicza6 oplatza usunigcie drzew na podstawie art. 86 ust. 1 pkt4 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody.
Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji decyzji od
zastqpienia ich przez Gminq Miasto t-6d2 nowymi drzewami - 25 sztukami glogow poSrednich 'Paul's
Scarlet' o dobrze wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych brylach korzeniowych,
o obwodach pni nie mniejszych ni212 cm (pomiar na wysoko5ci 100 cm).
Ustali6: a) termin wykonania nasadzef zastgpczych do dnia 31 grudnia 2020 r ,

b) lokalizacjg wykonania nasadzeri zastqpczych w pasie drogowym ul. Kusocinskiego
w t-odzi, na terenie dzialki ewidencyjnej nr 55/11 obrgb P-26.

Zobowiqza6 Gminq Miasto Lod2, do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego informacji
o wykonaniu obowiqzku nasadzeri zastqpczych, w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc
faktycznq datq posadzenia oraz zalqczajqc plan sytuacyjny z zaznaczonE lokalizaqq posadzonych
orzew.
Umorzy6 postgpowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie wisni ptasiej o nr inw.'1030
i obwodach pni 54+35 cm, znajdujqcej siq na terenie dzialki ewidencyjnej nr 55/11 obrqb P-26 w t_odzi

UZASADNIENIE

Dnia 17 lipca 2018 r. do Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t_6d2
o wydanie zezwolenia na usunigcie 25 sztuk drzew z terenu dzialek ewidencyjnych 30/1 i SSlii obrqb p-26
w poblizu nieruchomoSci przy ul. Kusociriskiego 2A w Lodzi. W uzasadnieniu wniosku jako przyczyny
zamierzonego usunigcia drzew wskazano, 2e sq suche lub zamierajqce, uszkodzone i z wyprochnieniami
konar6w. OSwiadczono rowniez, ze Gmina Miasto t-odz jest wlaScicielem powyzszych nieruchomoSci

4.

5.

6.

7.



W dniu 14 wrzeSnia 2018 r. pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa t-odzkiego
przeprowadzili oglqdziny drzew, podczas kt6rych stwierdzono, 2e:
- brzozy brodawkowate o nr inw. 1006, 1007, 1008, 1o'13, 1017,1021, 1024, 1025, 1026, 1027 i 1028 sq
obumarle, dodatkowo brzoza o nr inw. 1021 pora2ona jest grzybem, co moze wskazywac na postgpujqcy
rozklad drewna;
- brzoza brodawkowata o nr inw. 1022 posiada obumarlq czqSc wierzcholkowq, a jej pieri jest pochylony;
- brzoza brodawkowata o nr inw. 1018 jest pochylona i posiada podluzne pqkniqcie pnia;
- brzozy brodawkowate o nr inw. 1009, 1011, 1014 i 1019 sq uszkodzone (nie posiadajq czqsci
wierzcholkowych pni) i zamierajqce;
- brzoza brodawkowata o nr inw. 1029 jest pochylona w kierunku ciqgu pieszego, posiada jednostronnie
wyksztalconq koronq (zachwianq statykq) i obumarlq czgS6 wierzcholkowq;
-brzozy brodawkowate o nr inw. 1010, 1012, 1015, 1016 i 1020 sq zamierajEce, a ich pnie posiadajq ubytki
iwyprochnienia.

Brzozy brodawkowate wymienione w punkcie 1 sentencji decyzji z uwagi na oslabione wlaSciwoSci
mechaniczne, obumarcie lub zachwianq statykg, stanowiq zagrozenie bezpieczehstwa ludzi oraz mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych. W trakcie oglqdzin w obrqbie drzew wnioskowanych do usunigcia nie
odnaleziono okazow gatunkow objgtych ochronq prawnE. UwzglqdniajEc powyzsze okolicznoSci, wniosek
o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji decyzji nalezalo uznae za
zasa0ny.

Na podstawie art. 83c ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ uzaleznil
wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew od wykonania nasadzeh zastgpczych w postaci 25 sztuk glog6w
poSrednich 'Paul's Scarlet' o dobrze wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych brylach
korzeniowych, o obwodach pni nie mniejszych niz 12 cm, na terenie pasa drogowego ulicy Kusocihskiego -
zgodnie z treSciq wniosku.

W punkcie 7 sentencji decyzji umorzono postgpowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie
drzewa o nr inw. 1030 - wisni ptasiej o obwodach pni 54+35 cm. Pismem zdnia 1 sierpnia 2018 r. Gmina
Miasto Lod2wycofala wniosek w czqsci dotyczqcej przedmiotowego drzewa z uwagi na jego powalenie.

Podstawq 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 (t.j. Dz. U.22018 r. poz. 1614). Z treSci cytowanych
przepisow wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt,
burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy nieruchomoS6 jest wpisana do rejestru zabytkow -
wojewodzki konserwator zabytk6w. Gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty,
czynnoSci wykonuje marszalek wojew6dztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usuniqcie
drzew nie nalicza sig oplaty w przypadku drzew lub krzew6w, kt6re zaryazEq bezpieczehstwu ludzi oraz
mienia w istniejqcych obiektach budowlanych, a takie sytuacje wystqpujq w omawianych przypadkach.

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
roku o oplacie skarbowej -zalqcznik do ustawy, cz. lll pkt 44,ko\.4, pkt 6.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

1. 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 iS2 Kodeksu postqpowania administr;acyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 1 i2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze rzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydat decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
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Wojewodztwa t-6dzkiego o5wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i 2 Kpa).
Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.1 30 g a 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 ptzyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomo5ci, nalozony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzek ich posadzenia. W przypadku niewykonania nasadzefi zastgpczych zgodnie
zzezwoleniem, bgdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86
ust. 2 i 3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. '1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronien zwierzEt
objgtych ochronq prawnE @r1. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzqtdzikich.
W pzypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymac wycinkq drzew oraz zwroci6 siq ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejszadecyzja nie jest toZsama z uzyskaniem zezwolenia na
odstqpstwa odzakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art.52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Rolnictwa i Gehreny Sreelowiska

Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto t-6dz
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska 8/10
94-303 l_6d2
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al. Pilsudskiego 8
90-051 t_6dz
www.lodzkie.ol

tel. l+481 42 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekretariat.ro@lodzkie.pl


