
Ma rszale k Wojewod ztw a Lodzkiego

t-odZ, dnia-3O czerwca2OlT r.
Rstl,71 20.3 .17 8.2017 .KS

DECYZJA li,'

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. g3c ust. 1 i 3, art. g3d ust. 1 i 2, art. g6 ust. 1pkt4,art 90ustawyzdnia 16kwietnia2004rokuoochronie przyrody(t.j.Dz lJ.z2016t.poz.2134zezm.),art' 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postqpowania administracyjnego (t.j. Dz. u.z 2016 t' poz. 23 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku, o znaku: Ll-zM.wzM.zr.5o1.302.2017.BW Gminy Miastol-od2, reprezentowanej przezPaniq Eweling wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usunigcie dw6ch topolimieszahcow euroameryka6skich, Marszalek Wojewodztwa t_odzkiego

orzeka

1' Zezwolif' Gminie Miasto Lod2 na usunigcie topoli mies:zahca euroamerykarirskiego o obwodzie pnia
347 cm z terenu dzialki ewidencyjnej 194/9 obrgb B-50 vrr t-odzi (ul. Bracka 371 oraztopoli miesza6ca
euroamerykanskiego o obwodzie pnia 223 cm z terenu dzialki ewidencyjnej 1ggls2 obrqb B-50(ul sporna 89), zgodnie z lokalizacjami wskazanymi przez wnioskodawca na mapie dolqczonej downiosku.

2' okre6li6 termin usunigcia drzew do dnia 31 grudnia 2oi7 r.3' Nie nalicza6 optatza usuniqcie drzew na podstawie art. €t6 ust. 1 pkt4 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody.

4' uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew wyrnienionych w punkcie 1 sentencji decyzji oozastqpienia ich nowymi dwoma drzewami robiniami Malgorzaty 'pink cascade, o dobrzewyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych brylach korzeniowych, o obwodach pni nremniejszych ni2 12 cm (pomiar na wysokoSci .100 cm).
5' Ustalfr6: a) termin wykonania nasadzef zastgpczych drc dnia 31 grudnia 2O1g r.,

b) lokalizacjg wykonania nasadzef zastqpczych w bliskim sqsiedztwie drzew usuwanycn,
zgodnie z projektem dolqczonym do w riosku.

6' zobowtqzac Gming Miasto Lod2, do przedlo2enia Marszalkowi wojew6dztwa L6dzkilego informacjio wykonaniu obowiqzku nasadzeh zastqpczych, w terminie 14 dni od dnra wykonania, podajqc
faktycznq datg posadzenia oraz zalqczlqc plan sytuac,yjny z zaznaczonE lokalizacjq posadzonych
drzew.

UZASADNIENIE

Dnia 10 kwietnia 2017 r. do Marszalka Wojew6dztwa t_o,Czkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t6dz,reprezentowanei przez Paniq Eweling wr6blewskq, o wydanier zezwolenia na usunigcie topoli mieszahcaeuroamerykanskiego o obwodzie pnia 347 cm z terenu dzialki ewidencyjnej 1g4l9 obrqb B-50 w t_odzi(ul' Bracka 37) oraz topoli mieszarlca euroamerykanskiego o obwodzie pnia 223 cm z terenu dzialkiewidencyjnej 188/52 obrgb B-50 (ul. sporna 89). Do wniosku dolqczono dokumenty okrestone w art g3b
ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody.

w uzasadnieniu wniosku jako ptzyczyny zamierzonego usunigcia drzew wskazano na prochniejqcyubytek i zagro2enie dla ludzi w przypadku topoli rosnqcej 
-pr;z-y 

ul. Brackiej 37 oraz brak czgsci koronyi obumarcie w przypadku topoli znajdujqcej siq przy ut. Spornel aO.



W dniu 2 czerwca 2017 r. pracownicy Urzqdu Marszatkowskiego Wojewodztwa t-odzkrego
przeprowadzili oglqdziny wnioskowanych do usuniqcia drzew. Zlokalizowano obumarlq topolg mieszanca
euroamerykahskiego, z czqSciowym brakiemr korony, o obwodzie pnia 223 cm (nr 2), na terenie dzialki
potozonej przy ul. Spornej 89 oraz topolg mieszafica euroamerykaiskiego o obwodzie pnia 347 cm rosnEcE
na terenie dzialki przy ul. Brackiej 37 (nr 1). Topola o nr inw. I posiada zywq koronQ z posuszem w ilo5ci
okolo 20% oraz wieloma okazami jemioty (oslabienie kondycji zdrowotnej drzewa). Jej pieh odchylony jest od
pionu okolo 10 stopni w strong boiska pobliskiej szkoly. Widoczny jest rowniez prochniejqcy ubytek po
odcigtym konarze Z uwagi na znaczne rozmiary topoli oraz biorqc pod uwagq wlasciwoSci fizyczne drewna
topolowego (wodnisto56, krucho6c) i polozenie (osiedle mieszkaniowe, okolice szkoly), usunigcie drzewa jest
uzasadnione Ustalono r6wniez, 2e w zwiqzzku z zagroZeniem bezpieczefistwa ludzi oraz mienia, ktore
stwarzajq obie topole, ich wyciqcie powinno nerstqpid najpozniej do korica 2017 roku.

Pismem z dnia 6 czerwca 2017 r. strona zostala poinformowana o wynikach oglqdzin oraz
o mozliwo5ci wypowiedzenia siq co do zebrranego Wzez organ materialu dowodowego. W okre6lonym
terminie wnioskodawca nie zloZyl uwag.

Podczas oglqdzin, w obrgbie przedmiotowych drzew nie stwierdzono wystgpowania okazow
gatunk6w prawnie chronionych. Uwzglqdniajilc powyzsze okolicznoSci, wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 1 serntencji decyzji naleZalo uznac za zasadny.

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 nasadzefi zastqpczych w postaci dw6ch robinii
Malgorzaty 'Pink Cascade' o dobrze wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych brylach
korzeniowych, o obwodach pni nie mniejszych niz 12 cm (pomiar na wysoko6ci '100 cm), zgodnie z tre6ciq
wniosku.

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. z 2016 t. poz. 2134 ze zm.). Z trelci
cytowanych przepisow wynika, 2e zezwoleniel na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci nie
wpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent
miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojewodztwa.
Natomiast na mocy art. 86 ust 1 pkt 4 cyt. ustawy za usunigcie drzew i krzew6w nie nalicza sig op{aty
w przypadku drzew lub krzewow, kt6re zagraZalq bezpieczefistwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach
budowlanych a z takimi sytuacjami mamy do czynienia w omawianym przypadku

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z optaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
rokuooptacieskarbowej (t.j. Dz. U.22016t poz.rc27)-zalqcznikdoustawy,cz. lll pkt44,kol.4, pkt6.

Biorqc powyZsze pod uwagq, orzeczorlo jak sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art.127 S 1, 129 51 i52 Kodreksu postqpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu (art.130 Kpa). Wniesienie
odwotania w terminie, wstrzymuje wykonilnie decyli (art. 130 $ 2 Kpa).
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich
stron (art.130 $ a Kpa ).
JeZeli nasadzenia zastgpcze posadzoner 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
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w drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzew. W przypadku niewykonania nasadzefi zastgpczych
zgodnie z zezwoleniem, bgdq miaty zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym
wadministracji (art.86 ust.2 i3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody).
Usuniqcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawq 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 ptak6w, schronieri zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowa nia zwierzqtdzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzymac wycinkg drzewa oraz zwr6cic 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
odstgpstwa odzakazow zawartychwart.5l ust. 1iarl.52 ust. l ustawyoochronie przyrody.
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