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Ma rszaNek Wojewodztwa Lodzkiego

RSI l. 71 20.2 .1203-2 201 6. MOS

t-6d2, dnia lll mla2017 r.

DECYZJAL
Dzialajqc na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust 1, art. B3c ust. 1, ust. 3, art.83d ust. 1, ust.2, ust.6,
aft 86 ust. 1 pkt 4, art. 90 ustawy z dnia '16 kwietnia 2004 roku o oc;hronie przyrody (t. j. Dz. U.22016 r., poz.
2134 ze zmianami), art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i usiawy
o lasach (Dz. U 22016 r. poz.2249) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks'posiqpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.), po rc>zpatrzeniu wniosku Gminy Mia]to tooz
reprezentowanej przez Paniq Eweling Wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usuniqcie jednej topoli czarnej
odm. wloskiej z terenu dzialki ewidencyjnej nr 119119 w obrqbie B-50 w Lodzi, Mars2alek'Wojewodztwa
t-odzkiego

orzeka
Zezwoli6' Gminie Miasto L6d2, na usuniqcie topoli czarnej odm. wloskiej o obwodzie pnia22S cm rosnqcej
na terenie dzialki ewidencyjnej 119119 w obrqbie B-50 w Lodzi, na zielehcu przy skzy2owaniu ul. Boya -Zelenskiego z ul. Sucharskiego, zgodnie z lokalizacjq wskazanq przez wnioskodawcg na rnapie dolqczonej
do wniosku
okre6li6 termin usunigcia drzewa do dnia 28 lutego 2018 r. W przypadku zasiedlenia gniazcJa wystgpujqcego
w koronie lub tez zlokalizowanie w obrqbie zadrzewienia innych zasiedlonych gniazd oraz wystgpowan-ia
gatunkow chronionych prace zwiqzane z wycinkqnale2y bezwzglgclnie przerwa6.
Nie nalicza6 optat za usunigcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody.
Uzale2nic wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji
od zastqpienia go przez Gminq Miasto t-odz nowymi drzewami - dwiema robiniami Malgorzaty 'pink Casca-de'
- o dobrze wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych brytach korzeniowych, o obwodach pni nie
mniejszych ni2 12 cm (pomiar na wysokoSci i 00 cm).
ustali6: a)termin wykonania nasadzef zastqpczych do dnia 31 grudnia 2017 r.
b) fokalizacjg wykonania nasadzef zastqpczych na terenie dzialki ewidencyjnej nr 1191i9 w obrgbie E3-50
w t-odzi, na zieleficu zlokalizowanym przy skrzyzowaniu ul. Boya - Zelenskiego z ul. Sucharskiego.
Zobowiqzac Gming Miasto Lod2 do pzedlo2enia o6wiadczenia o wykonaniu oborariqzku nasaclzeh
zastgpczych, w terminie 14 dni od dnia ich wykonania, podajqc faktycznq datg posadzenia oraz zalqczlqc
plan sytuacyj ny z zaznaczonq lokalizacjq posadzonych drzew.

UZASADNIENIE

Pismem znak.ZZM.WZM.Zf 501.'1835.2016.8W Gmina Miasto t-odZ, reprezentowana przez pizniq
Eweling Wroblewskq, wystqpita do Marszalka Wojew6dztwa t-odzk,iego o wydanie zezwolenia na usunir?cie
jednej topoli czarnej odm. wicskiej z terenu dzialki ewidencyjnrej nr 119/19 w obrgbie B-50 w t_odzi,
z okreSleniem terminu usunigcia do kohca marca 2017r. orazzobowiqzaniem strony do posadzenia nowego
drzewa na terenie ww nieruchomoSci. Pani Ewelina Wroblewska o5wiadczyla rowniez, ze Gmina Miasto t 6dz
jest wla5cicielem nieruchomoSci, o kt6rej mowa we wniosku. W uzasadnieniu wystqpierria jako przyczynq
zamierzonego usunigcia topoli wskazano,zejest ona zamierajqca i posiada pr6chniejqcy ubytek.

Po przeprowadzeniu oglqdzin terenowych przez priacownikow Urzgdu IVlarszalkowskiego
Wojewodztwa t-odzkiego, stwierdzono wystgpowanie w obrqbie lrorony przedmiotowego drzewa gniazda
ptasiego mogEcego nalezec do ptaka objqtego ochronq gatunkowq. Z uwagi na powyzs:ze postqpowanie
administracyjne zostalo zawieszone postanowieniem znak: RSll.712O.2.i2O3.2Oj6:.MO-S z dnia 24 stvc;znia
2017 r., do czasu dostarczeniaprzez strong decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t_pdzi
na odstgpstwa od zakazow wyszczeg6lnionych w art. 52 ustawy zdnia 16 kwietnia 2OO4r. o o,:hronie przyr<>dy
Dnia 28 lutego 2017 r. do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Grnrny Miasto- i_6dZ
reprezentowanei przez Paniq Ewelinq Wroblewskq, o podjqcie postqpowania administracyjnego w sprawie
usunigcia topoli wloskiej o obwodzie pnia 225 cm, rosnqcej na terenie dzialki ewidencyjnei.irclg w obrqbie
B-50, przy B z ul. Sucharskiego. Do wystqpienia dolqczcina zostala decyzjaRegionaln c w l-odzi znak: WF'N-11.6401.53.2012.1VIS z dnia 16 fuiejo
2016r., w ', iazda sroki Pica pica oraz jej siedliska bgdqcego obszane-'mrozrodu, y migracji lub zerowania popzez wicigcie drzewa
z gatunku topola wloska, rosnqcego na nieruchomoSci zlokalizowanej przy skr:zy1owaniu uriic bucharskiego
i Boya - Zeleriskiego w t-odzi, dzialka ewidencyjna 11gl1g w obrgbie ti-s0". oecyzlg wydarrc, pod warunkie[r:
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,,w przypadku zasie(llenia gniazda lub zlokalizowania w obrqbie zadrzewienia innych zasiedlonych gniazd orazwystgpowania gatunk6w chronionych, prace zwiqzane z wycinkq drzewa nalezy bezwzglgdnie przenruac.,,
Majqc powyzsze na uwadze stwierdzono, ze ustqpily przyczyny uz:asadniajqce zawieszenie postqpowania,
ktore zostato podjr;te postanowieniem z dnia 1-b kwietnta'20i7 r.,.n"ii' nSii.itzo.z.tzog.2o16.Mos,
a w niniejszej decyzji udzielono zezwolenia na usunigcie drzewa wyszczegolnionego w punkcie 1 sentencjidecyzji - topola czarna odm. wloskiej posiada slady pr6chnienia pnia, przewodnik korony jest zasychajilcy.oslabione wlasciwcsci mechaniczne drzewa w zwiqzku z jego pr6chnieniem sprawiajq, ze jest ono barclzielpodatne na zlamania lub przewrocenie. Z uwagi na inarat<ieimiejsca, w ktorym roSnie przedmiotowe drzewooruz maJEc na wzgl?d.zie wlaSciwoSci fizyczne drewna topoli (kruchoSc i wodnistoSc) i wiek drzew 

", ^ 
pr:."=to zwigkszony stopreri zagrczenia k uzasadnione jest usuniecie topoliwyszczegolnionej vv punkcie 1 sen nym okazem drzewa. Z uwagi nafakt, ze topola stan rwi istotny, wyr zono, zejej wycigcie uzalezni'ne

zostanie od posadzenia dw6ch now szej instaniji-przeditawione zostaloStronie do zapoznaLria siq i wniesien 03_3.2016 wOS. z dnia24kwietnia2017 r' wobec braku odpowiedzi do dnia 5 maja 2017 r. uznano, ze strona nie wnosi uwag i 
"r,c"piriestanowisko organu pienrvszej instancji. Zgodnie z wnioskiem strony z dnia 24 lutego 2017r.,w nini6jszej decyzliprzedluzono termin usuniqcia drzewa do dnia 2g lutego 2O1.g r

Podstawq prawnq do wydania decy4i w przedmiotowym zakresie stanowi art. g3a ust. 1 oraz ar1. g0
ustewy z dnia 16 kvrietnia-20C4 r. o oehronie pi'zyrody (1.1. oz. U. z)2a16 r , poz.2i34 ze zmianami). Z trescrcytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewar lub krzewu z terenu nieruchomoSci niewpisanej do rejestrtt zabytkow wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezyclent
miasta na prawacit powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynno6ci wykonuje marszalek wojewodzt,wa.
Natomiast z mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt ustawy za usunigcie dizew nie njlicza ilq optaty w przypadku drzew
zagra2alqcych bezpieczehstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiekterch budowlanych, a z tat<q sytuacjq mamydo czynienia w omawianym przypadku. Art. 4 ustawy z aiia 16 gruclnia 1016 r. o zmianie ,st"*y o o6nr,rni"przyrody oraz ustau'y o lasach (Dz. U. 22016 r. poz.2249) stanowi, :Ze do postgpowah w sprawach, o kt6rych
mowa w art. 83-87 ustawy zmienianej w art. '1 (ustawy o ochronie przyrody), wszczgtych i niezakonczonycn
decyzjq ostatecznq przed dniem wejScia w 2ycie tejze ustawy, stosule iiq frzepisy nowe (... ).Biorqc pow)/zsze pod uwagg, otzeczonojak sentencji.
Pouczenie:
od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium odwolawczego w Lodzi, wniesionr-. zapoSrednictwem Marszalka Wojewodztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni od datylej otrzymania 1art. lzl g 1, art. 129 Sl i 52Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Przed uplywem termjnu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania w terminie,
wstrzymuje wykonanie decyli (art. .130 { 2 Kpa).
Decyzia podlega wykonaniu p|zed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich stron (art..1ll0 g
4 Kpa ).
Jezeli nasadzenia zilstgpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo nie zachowajq zywotnosci po 3 latacn
od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzjilub przed uplywem tego terminu, . pr=y".yn."lei"y"n
od posiadacza nierucfromo6ci, nalo2ony zostanie ponownie w drodze decyzji obo rriqzek p-osadzenia drzewa. W przypadku
niewykonania nasadzeh zastgpczych zgodnie z zezwoleniem, bgdq 

'mialy 
zasiosowanie prr"p,ry o postgpowaniu

egzekucyjnym w adm nistracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 t<wietnia 2OOq r. o ochronie wzyroay)Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako usuniqcie drzewa
bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie podstawg do wymierzenia administracyjnej kary pienig2nej iart. gg Lrst
1 pkt 1 uoop).

zwalnia od cibowiqzku przeslrZeg anija zakazow dotyczQcych
k ptakow, schronieri zwierzqt objgtych ochronq prawnq (art. 52

ow chronionych, ich siedlisk, ostoi 6erti r^iiazd7

.:.^.::::i::r,::y^:il.,li_!T-"T::l:y"r le:yzrr, narezy wstzyma6wycinkq drzewa orazzwr nym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego t
(art. 56 uoop), gdy2 niniejsza decy4a nie jest to2sama z uzyskaniem zezwolen
zawartych w art. 51 ust. 1 i art.52 ust. 1 usta nie przyrody.
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