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DECYZJA

Na podstawre art. 83 ust. 1 pkt 1, art. B3a ust. 1, art. 83c ust. 1 i 3, art' 8l3d ust l I

pkt 4 i 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t j Dz' U ' 2 2016 e

zm.), art.4 ustawy zdnia 16 grudnia 2016 roku o zmtanie ustawy o ochronie przyrody ora h

(Dz U 22016 roku poz. 2249) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca '1960 roklu - Kod a

aldministracyjnego (t.j. Dz. u. z 2016 t. poz. 23 ze zm') po rozpatrzeniu wniosku o znaku: zzM'wzM'zr '501'

1683.20.15.BW Gminy Miasto Lod2 reprezentowanej p'zez PaniqEwelinq wroblewskq' o wydanie zezwolenia

na usuniqcie dwoch klonow srebrzystych, Marszalek wojew6dztwa t-6dzkiego

1

orzeka

Zezwolil, Gminie Miasto L6d2 na usunigcre dwoch klonow srebrzystych o obwodach pni 147 cm

i 125 cm z terenu pasa drogowego ulicy Jaskrowej w t-odzi (dzialka o nr ewid 133/2 obrqb 8-26)'

zgodnie zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawca na mapie dolqczonejdo wntosku'

Okre6li6 termin usuniqcia drzew do dnia 28 lutego 2017 r'

Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzew na podsia vie art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 roku o ochronie PrzYrodY.

Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuntqcie drzew wyszczegolnionych w punkcie 1 sentencji decyzji od

zastqpienra ich przez Gming Miasto Lodz, nowymi dwoma drzewami - klonami polnymi 'Nanum' lub

wisniami osobriwymi 
.umbracurifera', o dobrze rozwiniqtych koronach i prawidrowo uformowanych

brylach korzeniowycn, o obwodach pni nie mniejszych niz 10 crr (pomiar na wysokosci 100 cm)'

Uitalie : a) termin wykonania nasadzef zastqpczych do dniia 3'1 grudnia 
"2017 

r''

b) lokatizacjq wykonania nasadzeri zastqpczych na dzratce o nr ewid' 198/8 lub'198/10

rodniczej w t-odzi

Zo rzez paniq Ewelinq Wr6blewskq, do przedlo2enia

oS zastqpczych, w terminiel '14 dni od dnia wykonania,

po zajqc plan sytuacyjny z zaznaczonE lokalizacjq

posadzonYch drzew.

5.

6.

UZASADNIENIE

Dnia 21 kwietnia 2016 r. do Marszalka wojewodztwa i-6dzkiego wplyrrql wntosek zarzqdu Zieleni

Miejskiej, przeslany pismem znak: DSS-OSR 1 6131 12'30'201

tt/ichala Baryfy - p o Dyrektora Wydzialu Ochrony Srodowi

Spolecznych Urzqdu Miasta t-odzi' dzialajqcego z upowaznien

Marszalkowi Wojewodztwa t-odzkiego do rozpafzen a zgodnte

sierpnia 2015 r., ktore nie zostaly zakoficzone decyzjami ostate

usunrqcie drzew i krzewow rosnqcych na terenach bqdqcych wlasnosciq Gminy Miasta L6d2' o wydanle

zezwolenia na usuntqcie dwoch klonow srebrzystych o obwodac;h pni 147 cm i 125 cm z terenu pasa

drogowegou|icyJaskrowejwt-odzi(dzialkaonrewid.133|2obrqb8-26).
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Pismem z dnia 14 c,zerwca 2010 r. wezwano

onowano jednak innej dzialki na realizacjg nasadzen
wezwano wnioskodawcg do wskazania numeru
nie nasadzen zamiennych. W pismie z dnta
olowej analizie nie widzi mozliwoSci wskazania

Pismem z dnia 2 wrzeSnia 2016 r. tut organ poinformowal wnioskodawcg, ze usunigcie klon6wsrebrzystych nale2y jednak uzale2nic o<1 wprowadzenia nasadzeh zastqpczych podajqc jednoczesnie ich
i:ilf'flfo;;oJ:nnil :r13i;T-l'.",; 

Przvrodniczi;;;;1";i, relonie uricv Jaiowcowej (dziarki ewidencyjne

Dnia 23 wrzesnia 2016 r' projekt 
!"."rr), udzielajqcej zezwolenie na usuniqcie klon6w srebrzystych,zgodnie z art' 83a ust' 2 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o o:hronie prziroay,zostal przekazanyRegionalnemu Dyrektorowi ochrony srodowiska w t-odzi, celem uzgodnienia. w ciqgu 30 dni od dniaotrzymania projektu decyzji, Regionalny Dyrektor ochrony srodowiska w Lodzinie zgrosil uwag do jego trescir w zwiqzku z tym projekt uznano za uzgoclniony.

W piSmie z dnia 31 tr>a2dzie
Paniq Ewelinq Wroblewskq, na po< Miasto t-6d2, reprezentowanq przez

materialu dowodowego w pr::edmio vanla administracyjnego, o zebraniu
do zebranych dowodow, w tym o mozliwoSci wypowiedzenia sig co
w odpowied zi z dnia e list.pada 2016 r strona poinformow"r" w"'".ffir,t"e1iltJ,:1.:r,Tj?.j-?":::"I;uzytkownikiem wskazanej do realizacji nasadzeh dzialkiewidencyjnej 1gg/g w obrgbie 8-26 jest lll SzpitalMiejski im' Dr Karola Jonschera w roozi i nie ma mozliwosci wykonania na niej nasadzeh. stwierdzonor6wniez' ze dwie pozostale dziatki, t1' 19412 i 19413 obrgb 8-26 uzbrojone siq sieciami cieplowniczymr,wodociqgiem igazociqgiem, wigc wykonanie nasadzefi zamiennych r6wniez nie jest na nich mozliwe.w pismie z dnia 28 tistopada 2016 r. organ ustosunkowal siq do ww. argumentow inform ujqc, 2edzialki ewidencyjne 198/8 i 1g}l1o (nieruchomosi graniczqca z dzialkqlgg/g) w obrgbie 8-26 uzytkowaneprzez szpitar Miejski im. Dr Karora Jonschera, sq wrasnosciq Gmrny MiastPani Ewelina Wr6blewska. O

nalozenia obowiqzku realizaci
r6wniez, ze majqc n" ,*"j
podziemnych w pasach drogc
nasadzeh zamiennych na icl
dzialkach ewidencyjnych 198/{l i 198/10 w obrgbie 8-26 (teren szpitara miejskiego).



Pismem z dnia 6 grudnia 2016 r., zgodnie z 6wczesnym brzmieniem B3a ust.2ustawyzdnia
klonow srebrzystych,[6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, projekt decyzji zezwalajqcej na usunigcie

forzeslano do uzgodnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w t-od::i.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U
L 2016 roku poz. 2249) z dniem 1 stycznia 2017 r., uchylila obowiqze[< dokonywania uzgodnieh

2 regionalnymi dyrektorami ochrony Srodowiska projekt6w decyzji zezwalalqcych na usuwanie drzew z pasow
progowych drog publicznych. Wobec powyzszego, postqpowanie w sprawie uz:godnienia projektu decyzji
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi, z dniem I stycznia 2017 r. stalo siq
bezorzedmiotowe.

W punkcie 4 i 5 sentencji decyzji wydanie zezwolenia na usuniqcie klonow srebrzystych uzale2niono,

ha podstawie art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, od realizacji nasadz:eh zastgpczych w postaci

iiwoch nowych drzew na dzialkach ewidencyjnych 198/8 lub 198/10 obrqb 8-26, u zbiegu ulic Jaskrowej i

P rzyr odniczej w t-odzi.
Podczas oglgdzin, w obrgbie przedmiotowych drzew nie stwierdzono dz:iko wystgpujqcych okazow

Qatunk6w prawnie chronionych. Uwzglgdniajqc powyzsze okoliczno5ci, wniosek o wydanie zezwolenia na

lrsunigcie drzew wymienionych w pkt 1 sentencji decyzji nalezalo uznalzazasadny.
Podstawq prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz art. 90

gstawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 t. Ftoz.2134 ze zm.). Z treSci
pytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci nie

wpisanej do rejestru zabytkow wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent

miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynno6ci wykonujer marszalek wojewodztwa.
Natomiast na mocy art. 86 ust. '1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy za usuniqcie <lrzew nie nalicza sig optaty w przypadku

drzew lub krzewow, ktore zagraZajq bezpieczehstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych

bqd2teZ, klore zagraZajq bezpieczenstwu ruchu drogowego. JednoczeSnie, art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia

1016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 220'16 r. poz.2249) stanowi, ze

do postqpowan w sprawach, o ktorych mowa w art. 83-87 ustawy zmienianej w art. 1 (ustawy o ochronie
przyrody), wszczqtych i niezakofczonych decylq ostatecznq przed dniem wejScia w zycie tejze ustawy,
stosuje siq przepisy nowe (...).

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
roku o oplacie skarbowej (t.j Dz U 22015 r poz 783)- zalqcznik do ustawy, cz. lll pkt 44, kol.4, pkt 6

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczonojak sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegiurn Odwotawczego
w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojewodztwa t-odzkiego, w terminie'14 dni od daty jej

otrzymania (art.127 S 1, 129 51 i52 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzla nie ulega wykonaniu (art.130 Kpa). Wniesienie
odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 $ 2 Kpa).

Decy4a podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich
stron (art 130 $ a Kpa ).

4 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 przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomoSci, nabZony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzew. W przypadku niewykonania nasadzeh zastgpczych
zgodnie z zezwoleniem, bgdq miaty zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym
wadministracji (art 36ust.2i3ustawyzdnial6kwietnia2004r.oochronieprzyrody).

5 Usuniqcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowii bqdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art 88 ust '1 pkt 1 uoop).
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o Uzyskanie 
.niniejszej 

decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrze gania zakaz6w
ootyczqcycn ntszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzql
objqtych ochronq prawnq (art.52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.W przypadku stwierclzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi b4d2 gniazd
w tr dmiotowej decyli, nale?y wstrzyma6 wycinkq drzewa oraz zwrocic siq zestos eneralnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionatnego Dyrektoraoch uoop), gdyz niniejsza decyla nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na
odstQpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art.52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrooy.

Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto t-6d2
Paniq Eweling Wr6blewskq
p o. Dyrektora Zazqdu
ul. Konstantynowska 8/1 Cl

94-303 t_6d2

I.

2 ala

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

Iel. l+481 42 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekretariat ro@lodzkie.pl

p.o. zas
Rolni mentu

ska


