
Marszalek Wojew6dztwa t 6dzkiego

RSt I 7'1 20.3.356.20'1 7. KS

l-od2, dni

DECYZJA

Na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1 art.83a ust. 1 i2a,art.83c ust '1 i3, art.83d ust. 1i2,at.86 ust 1

pKt 4 t 5, art 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t,j. Dz. U.22016 r, po2.2134 ze
zm,), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca'1960 roku - Kodeks postqpowania administracyjnego (t.j. Dz. U
z 2017 r. poz 1257) po rozpatrzeniu wniosku o znaku: ZZM.WZM.ZT .501.792.2017.WS Gminy Miasto t-odz,
reprezentowaneJ przez Paniq Ewelinq Wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usuniqcie dwoch jarzqbow
pospolitych, Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka

Zezwolit, Gminie Miasto l-od2 na usuniqcie jarzqbu pospolitego o obwodzie pnia '1 '1 9 cm z terenu pasa
drogowego drogi publicznej - ulicy Gorskiej w l-odzi (dziaika ewidencyjna 210123 obrqb W-12), zgodnie
zlokalizacjq wskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.
Okre6f i6 termin usunigcia drzewa do dnia 31 lipca 2018 r.

Nie nalicza6 oplat za usunigcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody.
Uzale2nit. wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji od
zastqpienia go nowym drzewem - jarzqbem pospolitym o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo
uformowanej bryle korzeniowej, o obwodzie pnia nie mniejszym ni2 12 cm (pomiar na wysokoSci 100
cm)

Ustali6: a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego do dnia 31 grudnia 2018 r.,

b) lokalizacjq wykonania nasadzenia zastgpczego na dzialce o nr ewid. 210122 obrgb W-12
w i"odzi, zgodnie z lokalizaqq zaproponowanE przez wnioskodawcq w projekcie nasadzen
zastqpczych dolqczonym do wniosku.

Zobowiqza6 Gminq lV'liasto l-od2, do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa t-odzkiego informacji
o wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastqpczego, w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc
faklycznq datq posadzenia oraz zalqczajqc plan sytuacyjny z zaznaczonq lokalizacjq posadzonego
drzewa.

UZASADNIENIE

Dnia 21 lipca 2017 r. do Marszalka Wojewodzlwa l-odzkiego wptynql wniosek Gminy Miasto t-odz,
reprezentowanel przez Paniq Eweling Wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usuniqcie dw6ch jarzqbow
pospolitych o obwodach pni 105 cm (nr 1) i 119 cm (nr 2) z terenu dzialek ewidencyjnych 210122 (drzewo
nr 1) i 210/23 (drzewo nr 2) obrqb W-12 w t-odzi. Do wniosku dolqczono dokumenty okre6lone w ar1. B3b
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Pani Ewelina Wr6blewska oSwiadczyla, ze Gmina
Miasto t-odz jest wlaScicielem powyzszych nieruchomoSci na podstawie ksiqgi wieczystej LDlMl00096241l4

W uzasadnieniu wniosku jako przyczyny zamierzonego usuniqcia drzew wskazano na obumarcie
i wystqpowanie prochniejqcych ubytkow w przypadku jarzqbu o nr 1 oraz zamieranie w przypadku jarzqbu
onr2.

W toku prowadzonego postgpowania organ pierwszej instancji ustalil, 2e dzialka ewidencyjna 210122
stanowi tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (symbol klasouzytku Bz), natomiast dzialka ewidencyjna 210123
stanowi pas drogowy drogi publicznej - ulicy G6rskiej.

W dniu B wrze6nia 2017 r. pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzklego
przeprowadzili oglqdziny drzew podczas, kt6rych stwierdzono zasadnoSc wniosku. Jarzqb pospolity

kla. 
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o obwodzie pnia 'l 05 crn jest obumarly, a jarzqb pospolity o obwodzie pnia 1 19 cm posiada posusz w koronie
w ilo6ci ponad 50%, na pniu, ktory jest nieznacznie pochylony w stronQ jezdni, wystgpujq Slady prochnienia.

Drzewa stanowiq zagro2enie bezpieczefrstwa Iudzi oraz mienia w istniejqcych obiektach budowlanych oraz
zagro2enie bezpieczehstwa ruchu drogowego w przypadku jarzqbu o nr 2.

Podczas oglgdzin w obrgbie przedmiotowych drzew nie stwierdzono wystgpowania okazow gatunkow
prawnie chronionych. Uwzglgdniajqc powyzsze okolicznoi;ci, wniosek o wydanie zezwolenia na usunigcie
drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji nale2alo uznacza zasadny. Rozstrzygnigcie dotyczqce
jarzgbu pospolitego o obwodzie pnia 105 cm (nr 1)zostanie zawarte siq w odrqbnej decyzji administracyjnej-
drzewo nie ro6nie na terenie pasa drogowego, wigc projekt decyzji zezwalajqcej na jej usunigcie nie musi

zostac uzgodniony z regionalnym dyrektorem ochrony Srodowiska.

Na podstawie art. 83c ust. 3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ uzaleznil
wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa od wykonania nasadzenia zastgpczego w postaci jednego jarzgbu

pospolitego, o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzeniowej, o obwodzie pnia

nie mniejszym ni2 12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm), na dzialce o nr ewid. 210122 obrgb W-l2
w t"odzi, zgodnie z lokalizaqq zaproponowanq przez wnioskodawcq w projekcie nasadzed zastgpczych

dolqczonym do wniosku.
Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83 ust. 1, 83a ust '1

oraz arl.90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 2134 ze zm,),

Z treSci cytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomo6ci lub jej czgSci niewpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta,

a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynno6ci wykonuje
marszalek wo.1ew6dztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. I pkt 4 i 5 cyt, ustawy za usuniqcie drzew i krzewow

nie nalicza siq oplaty w przypadku drzew lub krzew6w, klore zagra2ajq bezpieczehstwu ludzi lub mienia

w istniejqcych obiektach budowlanych orazbezpieczefistwa ruchu drogowego, a z takimi sytuacjami mamy

do czynienia w omawianym przypadku.

Projekt niniejszej decyzji zostal uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Sroclowiska w t-odzt.

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
roku o optacie skarbowej (t.j. Dz. U.22016 r. poz.1827) -zalqcznik do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa Lodzkiego, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania (art.127 S 1, 129 Sl i52 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania

w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 $ 1 i 2 Kpa)

3 Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mozezrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojewodztwa t-odzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyzja staje siq ostateczna iprawomocna(arL,127a $ 1 i2 Kpa)

4. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich
stron lub gdywszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.'130 $ 4 Kpa ).

5. Je2eli nasadzenie zastqpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo nie zachowa zywotno6ci po

3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywern tego

terminu, z ptzyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomoSci, nalo2ony zostanie ponownie

w drodze decyli obowiqzek jego posadzenia. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego
zgodnie z zezwoleniem, bgdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym
wadministracji(art.86 ust.2 i3 ustawyzdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody)

6. Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako

usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pienig2nej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).

7 Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schroniefi zwierzql
objgtych ochronq prawnq (art.. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.



B. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzymai wycinkq drzewa oraz zwroci6, sig ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (ar1. 56 uoop), gdyz niniejsza decyla nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na
odstqpstwa odzakaz6w zawartych w ar1. 5'1 ust. 1 i arl.52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
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