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Ma rszaNek Wojew6d ztw a L6dzkiego

Lod2, dnia 1 o cs- zorz
RSil.7120.3. 1 80.201 7. KS

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1 i 2a,art.83c ust. 1 i3, art g3d ust. 1i2, art.g6 ust 1pkt 4 i 5' art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. lJ, z 2016 t. poz. 2l,34 zezm'), art' 104 ustawy z dnia 14 czewvca 1960 roku - Kodeks postqpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.

orzeka

Zezwolif, GminieMiastol-od2nausunigcietrzechrobinii akacjowychoobwodachpni 107 cm, 122cm
i 174 cm, z terenu pasa drogowego drogi publicznej - ulicy Cisowej w t-odzi (dzialki ewidencyjne 561/1
i561/3 obrqb 8-26), zgodnie zlokalizaciami wskazanymiprzezwnioskodawcq na mapie dolqczonej do
wniosku.
Okre6li6 termin usunigcia drzew do dnia 31 grudnia 2017 r.
Nie naficza6 oplat za usunigcie drzew na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia.16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody.
Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji decyzji od
zastqpienia ich nowymi trzema dzewami robiniami akacjowymi 'Umbraculifera, o dobrze
wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych brylach korzeniowych, o obwodach pni nie
mniejszych niZ 12 cm (pomiar na wysoko5ci 100 cm).
ustali6: a) termin wykonania nasadzef zastgpczych do dnia 31 grudnia 201g r.,

b) lokalizacjg wykonania nasadzeri zastqpczych na dzialce o nr ewid. 561/1 obrgb 8-26w t-odzi' zgodnie z lokalizaqami zaproponowanymi przez wnioskodawcq w projekcie
nasadzeh zastgpczych dolqczonym do wniosku.

Zobowiqzac Gming Miasto Lod2, do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwal6dzkiego informacjio wykonaniu obowiqzku nasadzeh zastgpczych, w terminie 14 dni od dnia wykonania, pooajql
faktyczna datq posadzenia oraz zalqczaiqc olan sytuacyjny z zaznaczonE lokalizaclq posadzonych
drzew.

UZASADNIENIE

Dnia 10 kwietnia 2017 r. do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t_6d2,
reprezentowanq przez Paniq Ewelinq Wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usunigcie trzech robinii
akacjowych o obwodach pni 107 cm, 122 cm i 174 cm, z terenu pasa drogowego ulicy Cisowej w t_odzi(dzialki ewidencyjne 56111 i 561/3 obrgb 8-26). Do wniosku dolqczono ootumenty okreslone w art. g3b
ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W uzasadnieniu wniosku jako przyczyny zamierzonego usunigcia drzew wskazano, ze:- robinia akacjowa o obwodzie pnia 107 cm - posiada pr6chniejqcy ubytek, brak czgsci korony, zachwiana
statyka;
- robinia akacjowa o obwodzie pnia 174 cm - posiada podluzne pqknigcie pnia oraz pr6chniejqcy ubytek;
- robinia akacjowa o obwodzie pnia 122 cm - jest pochylona i posiada pr6chniejqcy ubytek.
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W dniu 2 czerwca 2017 r. pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego
przeprowadzili oglgdziny przedmiotowych drzew podczas, ktorych potwierdzono stan przedstawiony we
wniosku:
- robinia akacjowa nr 1 nie posiada czgsci korony, w pniu wystqpujq pr6chniejqce ubytki, g6rna czg56 pnia
jest pochylona, co powoduje zachwianie statyki drzewa;
- robinia akacjowa nr 2 posiada podluzne prochniejqce pqkniqcie w pniu o dlugoSci okolo 1,5 metra, co grozi
rozlamaniem sig dw6ch glownych konarow;
- robinia akacjowa nr 3 posiada podluZne prochniejqce ubytki, czqsciowy brak korowiny.
Wszystkie robinie posiadajq posusz w koronie w ilosci od 30% do 5O%. Drzewa stanowiq zagro2enie
bezpieczehstwa ludzi oraz mienia w istniejqcych obiektach budowlanych oraz bezpieczehstwa ruchu
drogowego. W zwiqzku zpowyzszym ich usunigcie powinno nastqpid najp6Zniej do kohca 2O1T r., a nie oo
kofica 2018 r.,jak podano we wniosku.

Podczas oglgdzin, w obrgbie przedmiotowych drzew nie stwierdzono wystgpowania okaz6w
gatunkow prawnie chronionych. Uwzglqdniajqc powylsze okoliczno6ci, wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji decy,ji nale2alo uzna6, za zasadny.

Pismem z dnia 6 czenrvca 2017 r. strona zostala poinformowana o wynikach oglgdzin oraz
o mozliwo5ci wypowiedzenia siq co do zebranego pzez organ materialu dowodowego. W okreSlonym
terminie wnioskodawca nie zlozyl uwag.

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 nasadzen zastqpczych w postaci trzech robinii
akacjowych 'Umbraculifera', o dobrze wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych brylach
korzeniowych, o obwodach pni nie mniejszych niz 12 cm (pomiar na wysokosci '100 cm), na dzialce o nr ewio.
561/1 obrqb 8-26 w Lodzi, zgodnie z lokalizailami zaproponowanymi przez wnioskodawcg w projekcle
nasadzeh zastqpczych dolqczonym do wniosku.

Podstawq prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz art gO

ustawy z dnia '16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. lJ. z 2016 r. poz.2134 ze zm.). Z tre6cr
cytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomoSci nre
wpisanej do rejestru zabytkow wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent
miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojew6dztwa.
Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy za usunigcie drzew i krzewow nie nalicza sig oplary
w przypadku drzew lub krzew6w, kt6re zagraZajq bezpieczeristwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach
budowlanych oraz bezpieczehstwa ruchu drogowego, a z takimi sytuacjami mamy do czynienra
w omawtanym przypadku.

Na podstawie art. 83a ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
22016 r' poz' 2134 ze zm.) projekt decyzji zostal uzgodniony z regionalnym dyrektorem ochrony Srodowiska,
zgodnie z nowelizacjq ustawy o ochronie przyrody z dnia 11 mla 2017 r. (ustawa o zmianie ustawy
o ochronie przyrody - Dz. U. 22e17 r. poz. 1rO74).

i{iniejSze zeZwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
roku o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 1827) - zalqcznlkdo ustawy, cz. lll pkt 44, Kol.4, pkt 6.

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczono jak sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwotanie do Samozqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszatka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (arl.127 S 1, 129 Sl i 52 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu (art.130 Kpa). Wniesienie
odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 2 Kpa).
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Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z zEdaniemwszystkichstron (art.130 g   Kpa ).
Jezeli nasadzenia zastgpcze posadzone w zamia
3 latach od dnia uplywu terminu wskaz
terminu, z przyczyn zale2nych od
w drodze decyli obowiqzek posadzen
zgodnie z zezwoleniem, bgdq mialy zastos
w administracji (art. g6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 k

2 sentencji decy4i potraktowane zostanie jako
stanowii bgdzie podstawg do wymierzenia

)

ie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
cianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzat
tarnego traktowan ia zwierzat dzikich.

rt. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
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Otrzvmuia:

1 . Gmina Miasto t 6dZ reprezentorn,ana
Wr6blewskq
du Zieleni Miejskiej w t odzi
8i10

2. ala

al. Pilsudskiego 8
90-051 t6d2
www.lodzkie.pl

tel. l+481 42 663 35 30
fax l+481 42663 35 32
sekretariat. ro@lodzkie. p,

D*partamentu
Srodowlska


