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DECY ZJ A P

Dzialalqc na podstawie a ust. ,1, art. g3 c ust. 1, ust.3, art. g3 d ust. 1, ust.2,
art. 86 ust. 1 pkt 4, art. tnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j Dz. U. z
2016 r., po2.2134 ze zm nia 14 czerwca 1960 roku _ Xodeki postgpowania
administracyjnego (tekst poz.23 ze zm.) i art. 16 ustawy z dnia Zkwietnia
2017 r. o zmianie ustawy a administracyjnego oraz niekt6rych innych ustaw (Dz.

u Gminy Miasto Lod2 reprezentowanej przezpaniq Ewelinq
enia na usuniqcie dw6ch klon6w jawordw z terenu dzialki
iqcej pas drogowy ul. Gontyny na wysoko5ci posesji nr 60,

orzeka:
1. Zezwoli6, Gminie Miasto l-od2, na usunigcie dw6ch klon6w jawor6w o obwodach pni 220 cm oraz

162 cm, znajdujqcych sig na terenie dzialki ewidencyjnej 66/15 w obrqbie B-9 stanowiqcej pas drogowy
ul. Gontyny przed pos.esjq nr 60, zgodnie z lokaiJizaqq wskazanq przez wniostociawig na riapi6
stanowiqcej zalqcznik do wniosku.

2. Okre6li6 termin usunigcia drzew do dnia 31 stycznia 2O1g r.
3. Nie nalicza6 optat za usunigcie drzew na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004r. o ochronie przyrody.
4. Uzale2ni6' wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji decyzji od

zastqpienia ich pzez Gminq Miasto t-6d2 nowymi nasadzeniami- dwoma klonamijaworami - o do'brze
wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych bry{ach korzeniowych, o obwodach pni nie
mniejszych ni212 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).

5. Ustali6: a) termin wykonania nasadzef zastgpczych do dnia 31 grudnia 201g r.,
b) lokalizacjg wykonania nasadzef zastgpczych na dzialce ewidencyjnej nr 66/15 w obrgbie B-9
stanowiqcej pas drogowy ul. Gontyny, zgodnie zlokalizacjqwskazanq pi2ei wnioskodawcq na mapie
dolqczonej do wniosku.

6. Zobowiqza6 Gminq Miasto L6d2 do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego
oswiadczenia o wykonaniu obowiqzku nasadzeri zastgpczych, w terminie 14 dni od dnia i6h
wykonania, podajqc faktycznq datg posadzenia oraz zalqczlqc plan sytuacyiny z zaznaczonE
lokalizacjq posadzonych drzew.

UZASADNIENIE

Pismem znak. ZZM.WZM.ZT.501.421.2017.BW z dnia 07 kwietnia 2017 r. (data wptywu 15
ma1a2017 r.) Pani Ewelina Wr6blewska dzialalqc z upowaznienia Prezydenta Miasta Lodziw imieniu
Gminy Miasto t-6d2, wystqpila do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego o udzielenie zezwolenia na
usunigcie dw6ch klonow jawor6w o obwodach
66/15 obrgb B-9 w t_odzi, polozonej w pa
W uzasadnieniu wniosku podano, ze jeden z klo
strona okreSlila termin usunigcia drzew do koh
nasadzeh zastgpczych dw6ch klon6w jawor6
w t-odzi. Lokalizacja drzew przewidzianych do
na mapie stanowiqcej zalqcznik graficzny do wniosku. Pani Ewelina wroblewska oswiadczyla rowniez,
ze Gmina Miasto t-6dz ma prawo do wladania dzialkqewidencyjnq nr 66/15 obrqbB-9 w l-odzi. W dniu21 czerwca 2017 r. pracownicy Urzgdu L6dzkiego przeprowadzili
oglqdziny drzew, podczas kt6rych stwie we wnioiku nr ) posiadaprochniejqcy pieh (u nasady korony wid w koronie, natomiast klon
Jawor oznaczony we wniosku nr 1 jest obumarly, brak jest ulistnienia. Drzewa posiadajq oslabionewlasciwosci mechaniczne, przez co sq bardziej podatne na zlamania, co powoduje zwigkszenie ryzyka
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zagrozenia bezpieczehstwa ludzi oraz mienia w istniejqcych obiektach budowlanych. W zwiqzku
z powyzszym ich usuniq_cie powinno nastqpic szybciej niz w podanym we wniosku terminie ,,nie polniej
niz do konca roku 2018". Zdaniem organu wycigcie drzew powinno zostac wykonane do dnia 3i
stycznia 2018 r. lStanowisko Marszalka Wcrjew6dztwa t-6dzkiego przedstawione zostalo stronie do
zapoznania siq i wniesienia uwag pismem z dnia26 czerwca2017 r znak: RS|1.7120.3.214.2017.MOS.
Wobec braku odpowiedzi uznano, ze strona akceptuje przedstawione rozstrzygniqcie. Majqc powyzsze
na uwadze ozeczono jak w sentencji. Podczas oglgdzin w obrgbie przedmiotowyifr drzew nie
stwierdzono dziko wystgpujqcych okazow ro6lin i zwierzqlgatunkow prawnie chronionych.

Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. Aga ust. 1 oraz
art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.22016 r., poz 2134 ze zm.).
Z treSci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci nie wpisanej do rejestru zabytkow wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta,
a w ptzypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnosci
wykonuje marszalek wojew6dztwa. Natomiast z mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usunigcie drzew
nie nalicza sig oplaty w przypadku drzew zapazajqcych bezpieczefstwu ludzi lub mienia w istniejqcych
obiektach budowlanych, a z takq sytuacjE mamy do czynienia w omawianym przypadku. Usunigcie
drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji niniejszej decyli uzale2nione zostalo od posadzenia
nowych drzew zgodnie treSciq zobowiqzania strony

Biorqc powyzsze pod uwagg, otzeczonojak sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art. 12!"7 S 1 , 129 51 i 52 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu (art.130 Kpa). Wniesienie
odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 2 Kpa).
Decy4a podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jestzgodna zZqdaniemwszystkich
stron (art.130 $ a kpa ).
Jezeli nasadzenia zastgpcze posadzone w zamian za usunigte 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 w drod2e
decyli obowiqzek posadzenia drzew. W przypadku niewykonania nasadzeir zastgpczych zgodnie
zzezwoleniem, bgdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracli 1art.
86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt '1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieh zwierzql
objqtych ochronq prawnq (art.52 uoop)oraz humanitarnego traktowaniazwierzqtdzikich
W pzypadku stwierdzenia obecno6ci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decy4i, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzewa orcz ziroci1
lig ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2
Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza decy
to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa odzakaz6w zawartych w art.
ust. 1 ustawy o ochronie pzyrody.

Otrzvmuia:
1. Pani Ewelina Wr6blewska

dzialajqca w imieniu Gminy Miasto t_od2
Adres do korespondencji:
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t_odzi
ul. Konstantynowska 8/'1 0
94-303 L6d2

2. ala

Zwolniono z oplaty skarbowej.
(zalqcznik do ustawy z r1nia 16 listopada 2006 roku ooplacieskarbowej cz. lll pkt 44,kol.4, pkt6, (t. j. Dz. U z20j6r poz 1827\.
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