
Ma rszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

RSil.7'1 20,3.667.201 7.SM t-6d2, dnia 25 stycznia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art.83 ust. 1 pkt'1, ar1.83a ust. 1, art.83c ust. 1 i3, art.83d ust. 1i2,art..86 ust. 1 pkt

4 | iO, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22016r.,
poz. 2134 ze zm.) oraz arL. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego

itet<st leOnotity'. Dtz. U. z 2017 r., poz. 1257) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Lod2, reprezentowanej
przez-Paniq 

'Ewelinq 
Wr6blewskq (pismo znak:22M.WZ'M.2T.501.1299.2017.GW), owydanie zezwolenia

na usuniqcie I szl. larzgbu pospolitego z terenu nieruchomo6ci przy ul. Doroszewskiego 12 w Lodzi, (dzialka

nr 35711i w obrqbie G-5) oraz I szt. jarzgbu pospolitego z terenu nieruchomo6ci przy ul. Chelmohskiego 4
w N-odzi (dzialka nr 355/14 w obrgbie G-5), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1 Zezwoli,b Gminie Miasto N-od2na usuniecie:

1 szt. larzqbu pospolitego o obwodzte pnia
wg wniosku strony) z terenu nieruchomoSci
(dziatka nr 357117 w obrqbie G-5);

- 1 szt. dwupniowego jarzqbu pospolitego o obwodach pni: 89 cm

1,3 m (drzewo nr 2 wg wniosku strony) z terenu nieruchomoSci
Hzialka nr 355114 w obrebie G-5)

zgodnie zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawcq na mapie dotqczonej do wniosku.

2. Okre6li6 termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 30 listopada 2018 r.

3 Nie nalicza| oplat za usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na podstawie

art 86 ust. 1 pkt4 i '10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

4. lJzale2nii, wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, od wykonania przez

Gminq Miasto t-6d2 nasadzen zastqpczych 2 sztuk drzew, nale2qcych do gatunku jarzqb pospolity

(Sorbus aucuparia). Materialem nasadzeniowym majq by6 sadzonki drzew o minimalnym obwodzie pnia,

mierzonym na wysoko6ci 100 cm, wynoszqcym 12 cm.

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzef zastqpczych, o ktorych mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia 2018 r.;
b) lokalizacjg wykonania nasadzef zasiqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, na terenie

nieruchomoSci przy ul. Doroszewskiego 9 w Lodzi, vis a vis nr 12 (dzialka nr 357117 w obrqbie G-5)

oraz na terenie nieruchomo6ci przy ul. Chelmohskiego 4 w t-odzi (dziatka nr 355114 w obrqbie G-5),

w pobli2u miejsc po usuwanych drzewach, zgodnie zlokalizaciq wskazanq przez wnioskodawca
w projekcie nasadzeh dolqczonym do wniosku.

6. Zobowiqzai Gminq Miasto N-od2 do zlo2enia w Urzqdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa t-6dzkiego
informacji o wykonaniu nasadzeh zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, w terminie '14 dni od dnia

ich wykonania, wiaz z podaniem faktycznej daty posadzenia drzew oraz zalqczeniem planu

s yt u a c yj n e g o z zazn aczonq I o k a I i za cj q p o s a d z o n ych d rzew.

UZASADNIENIE

Do Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto N-od2, reprezentowanej przez
paniq Ewelinq Wroblewskq (pismo znak'. 22M.W2MZT.501.1299,2017.GW), o wydanie zezwolenia

na usunigcie 1 szl.. jarzgbu pospolitego z terenu nieruchomoSci przy ul. Doroszewskiego 12w Lodzi, (dzialka

nr 357117 w obrgbie G-5) oraz 1 szt. jarzqbu pospolitego z terenu nieruchomoSci przy ul. Chelmohskiego 4
wt-odzi (dzialka nr 355/14 w obrgbie G"5). W uzasadnieniu wniosku podano, 2e drzewa sq martwe. Wniosek
spetnial wymagania formalne okre6lone w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz.U 22016 r., poz. 2134 ze zm.)

93 cm, mierzonym nawysoko6ci 1,3 m (drzewo nr 1

przy ul. Doroszewskiego 9 w t-odzi, vis a vis nr 12

i 73 cm, mierzonych na wysoko6ci
przy ul. Chelmohskiego 4 w t-odzi



Pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego przeprowadzili w dniu 6 grudnia
2017 r. oglgdzinyterenowe, w wyniku kt6rych ustalono, 2e drzewa wnioskowane do usuniqcia to (numeracja
drzew wg wniosku strony):

- nr 1 - 1 szt. jarzqbu pospolitego o obwodzie pnia g3 cm, mierzonym na wysoko6ci 1,3 m, rosnqcego
na terenie nieruchomoSci przy ul. Doroszewskiego 9 w t-odzi, vis a vis nr 12 - drzewo jest martwe;
ma odlamanqznacznq czg56 korony; na pniu sqwidoczne rozlegle ubytki z wypr6chnieniami oraz
owocniki grzyb6w;

- nr 2 - 1 szt. dwupniowego jarzqbu pospolitego o obwodach pni: 89 cm i 73 cm, mierzonych
na wysoko6ci '1 ,3 m, rosnqcego na terenie nieruchomoSci przy ul. Chelmohskiego 4 w t-odzi - drzewo
jest martwe; na pniu stwierdzono liczne ubytki z wypr6chnieniami oraz owocniki grzyb6w; pieri jest
pochylony w stronq chodnika dla pieszych pod kqtem okolo 70" wzglqdem podlo2a.

Ze wzglgdu na zly stan zdrowotny przedmiotowe jarzqby sq bardziej podatne na zlamania, istnieje zatem
ryzyko, 2e podczas silnego wiatru zlamiq siq lub przewr6cq w strong przemieszczajqcych siq w ich poblizu
ludzi.

Podczas oglgdzin terenowych w obrgbie drzew wnioskowanych do usuniqcia nie stwierdzono
obecno6ci dziko wystgpujqcych okaz6w gatunk6w chronionych"

Uwzglgdniajqc powyzsze okoliczno6ci, wniosek Gminy Miasto N-od2 o wydanie zezwolenia
na usuniqcie drzew, wymienionych wpunkcie 1 sentencji niniejszej decyli, nale2alo uznac za zasadny,
Zezwolenia na usuniqcie ww. drzew udzielono bez pobrania oplatyz tego tytulu, w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt
4 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Podstawg prawnq dowydania decyzji
w przedmiotowym zakresie stanowi takze art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z tre6ci
cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci lub jej
czq6ci niewpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy
prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci wykonuje marszalek
wojew6dztwa.

JednoczeSnie biorqc pod uwagg zadeklarowanq przez strong mo2liwo66 wykonania nasadzeh
zastqpczych, zezwolenie na usuniqcie ww. drzew uzale2niono od wykonania nowych nasadzeri 2 sztuk
drzew, nale2qcych do gatunku jarzqb pospolity, okre6lonych w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji,
wterminie do dnia 31 grudnia 2018r. Miejsce wykonania nasadzefi wskazano na terenie nieruchomo6ciprzy
ul. Doroszewskiego g w t-odzi, vis a vis nr 12 (dzialka nr 357117 wobrqbie G-5) oraz na terenie
nieruchomo6ci przy ul. Chelmoriskiego 4 wN-odzi (dzialka nr 355/14 w obrqble G-5, w pobli2u miejsc
po usuwanych drzewach, zgodnie zlokalizaqq zaproponowanE ptzez wnioskodawcg w projekcie nasadzed
dolqczonym do wniosku. Nakladajqc na stronq obowiqzek wykonania nasadzerl zastgpczych, wziqto pod
uwagq termin nasadzeh wymieniony w jej wniosku, a lak2e przedlo2ony przez strong projekt nasadzeh,

Biorqc powy2sze pod uwagq, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyli przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w l-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 ig 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyz)q (art. 127a g 1 Kodeksu postqpowania
adm inistracyjnego).

3. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
wterminie wstrzymuje wykonanie decyli (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna zZEdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art, 130 $ 4
Kodeksu postgpowania adm inistracyjnego).

5. Usuniqcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowii bqdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Je6li nasadzenia zastgpcze posadzone w zamian za usunigte drzewa nie zachowajq 2ywotno5ci
po 3 latach od dnia uptywu terminu wskazanego w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed
uplywem tego terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomo6ci, nalozony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzeri zastgpczych. W przypadku niewykonania nasadzeh
zastqpczych zgodnie zzezwoleniem, bqdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym
w administracji (ad. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody).

7, Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci rnlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieh zwierzqt



objqtych ochronq prawnq (art, 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

8. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzymai wycinkE drzew oraz zwr6cii siE ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdy2 niniejsza decyzla nie jest to2sama z uzyskaniem
zezwolenia na odstqpstwa od zakazow zawartych w art. 5'1 ust. 1 i arl. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrooy.

z up. Marszalka
Wojew6dztwa t 6dzkiego

Radoslaw Mikuta
p.o. Zastgpcy Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochronv Srodowiska

Otzvmuia:

1. Gmina Miasto t-6dz
Adres do korespondencii:
Pani Ewelina Wr6blewska
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-3031_6d2

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa zdnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r poz. 1827)-zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44, kol.4 pkt 6

al. Pilsudskiego I tel. l+481 42 663 35 30
90-051 i-6d2 fax l+481 42 663 35 32
www.lodzkie, pl sekretariat. ro@lodzkie,pl


