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Ma rszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

l-od2, dnia 23 oa2dziernika 2017 r

RSil.71 20.3.309.201 7.MOS

DECYZJA

Dziatajqc na podstawie aft. 83 ust. 1 pkt 1 , art. 83 a ust. I , ust. 2a, ar1. 83 c ust. 1 , ust. 3, art. 83 d ust.'1,ust 2,art.86ust. lpkt4i5,art.g0ustawyzdnial6kwietnia2004rokuoochronieprzyrody(t.j.Dz.
U.22016r.,po2.21342e zmianami) orazarl. l04ustawyzdnia14czerwca 'lg60roku-Kodeks
postqpowania administracyjnego (t" j. Dz. lJ.22017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Miasto l-od2 reprezentowanej przez Paniq Ewelinq Wr6blewskq, dotyczqcego usuniqcia robinii
akacjowej z terenu pasa drogowego ul. Berka Joselewicza 113 (dzialka ewidencyjna 255/5 w obrgbie
B-47) w Lodzi, Marszalek Wojew6dztwa t_6dzkiego

orzeka:
Zezwolit, Gminie Miasto N-od2na usuniqcie robinii akacjowej o obwodzie pnia 19'1 cm, zterenu pasa
drogowego ul. Berka Joselewicza 113 (dzialka ewidencyjna 25515w obrgbie B-47)w t-odzi, zgodnie
zlokalizacjq wskazanq przez wnioskodawca na mapie dolqczonej do wniosku.
OkreSli6 termin usunigcia drzewa do dnia 31 lipca 20j8 r.
Nie naficza6 oplatza usuniqcie drzewa na podstawie ar1.86 ust. 1 pkt4 i5 ustawyz dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.
Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie '1 sentencji decyzji od
zastqpienia go przez Gminq Miasto t-6d2 nowym nasadzeniem - robiniq Malgorzaty'Pink Cascade' - o
dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzeniowej, o obwodzie pnia nie
mniejszym niz'10 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).
ustaf i6: a)termin wykonania nasadzenia zastqpczego do dnia 31 grudnia 2018r.,
b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastQpczego na terenie pasa drogowego ul. Berka Joselewicza
113 (dziatka ewidencyjna 25515 w obrgbie B-47) w t-odzi, zgodnie z lokalizacjq wskazanq na maple
dolqczonej do wniosku.
Zottowiqzal, Gming Miasto l-od2 do przedto2enia Marszalkowi Wojew6dztwa t 6dzkiego
o5wiadczenia o wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastqpczego, w terminie 14 dni od dnia jego
wykonania, podajqc faktycznq datq posadzenia oraz zalqczajqc plan sytuacyjny z zaznaczonq
lokalizaqE posadzon ego d rzewa.

UZASADNIENIE

Dnia 19.07.2017 r. do Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek
Gmtny Miasto Lod2 reprezentowanej przez Paniq Eweling Wr6blewsr<q, znaK'.
22M.wzM.2T.501.855.2017.8W, o wydanie zezwolenia na usunigcie robinii akacjowej z terenu pasa
drogowego ul. Berka Joselewicza 113 (dzialka ewidencyjna 25515 w obrgbie B-47) w l_odzi, z
okre6leniem terminu usunigcia w ciqgu dziesigciu miesiqcy od wydania decyzji. Pani Ewelina
Wroblewska oSwiadczyla r6wniez, ze Gmina Miasto i-6d2 jest wlaScicielem nieruchomoSci, o ktorej
mowa we wniosku. W uzasadnieniu wystqpienia podano, 2e drzewo obumarlo. Lokalizacja drzewa
wskazana zostala na mapie stanowiqcej zalqcznik graficzny do wniosku. JednoczeSnie strona
zobowiqzala sig do wprowadzenia nowego nasadzenia na terenie dzialki, z kt6rej usuwane bqdzie
drzewo.

Po przeprowadzeniu oglqdzin terenowych w dniu 6 wrze6nia 2017 r. przezpracownik6w Urzqdu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, stwierdzono zasadno6c wniosku - robinia jest obumarla.
W obrgbie drzewa w trakcie oglgdzin dokonywanych przez pracownik6w Urzgdu Marszialkowskiego
Wojew6dztwa t-6dzkiego, nie stwierdzono dziko wystgpujqcych okaz6w ro6lin i zwierzqt nalezqcych do
gatunkow chronionych.

Podstawq prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 8ll ust. 1, art.
83a ust. 1 oraz arL. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z it-016 r., poz,
2134 ze zmianami). Z treSci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej czq6ci niewpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz
albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg
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starosty, czynno6ci wykonuje marszalek wojew6dztwa. Z mocy aft. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy za
usunigcie drzewa nie nalicza siq oplaty w przypadku drzewa zagraZajqcego bezpieczehstwu ruchu
drogowego lub ludzi i mienia w istniejqcych obiektach budowlanych, a z takq sytuacjq mamy do
czynienia w omawianym przypadku. Usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej
decyli uzale2nione zostalo od posadzenia nowego drzewa zgodnie z treSciq zobowiqzania strony.
P.rojekt niniejszej decyzji zostal uznany za uzgodniony pzez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w t-odzi wobec niewvra2enia stanowiska w terminie 30 dni od dnia otnvmania proiektu
zezwolenia.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
wt-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwat-odzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 51, 129 S 1 i$ 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzla nie ulega wykonaniu (art.130 Kpa). Wniesienie
odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyli (art. 130 $ 2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojewodztvva t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a g I i S 2 Kodeksu
postqpowania adm inistracyjnego).
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem wszystkich
stron (art.1i]0 $ 4 Kpa ).
Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyli potraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pienig2nej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Jezeli nasaclzenie zastgpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo nie zachowa zywotno6ci po 3

latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z przyczyn zaleZnych od posiadacza nieruchomo6ci, naloZony zostanie ponownie w drodze
decyzji obowiqzek posadzenia drzewa. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie z
zezwolenienr, bqdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzeganiazakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronien zwierzql
objgtych ochronq prawnq (arl. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzql dzikich.
W przypadl<u stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, - tj. gdy budka lggowa zostanie zajqta, zacznie
sig f gg ptak6w - nale2y wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz zwr6ci6 sig ze stosownym wnioskiem
do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiskar (aft. 56 uoop), gdy2 niniejsza decyzja nie jest to2sama z uzyskaniem zezwolenia na
odstgpstwa odzakaz5w zawaftych w aft.51 ust. 1 i art.52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
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z up. Marszalka
Wojewodztwa t-odzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastqpcy Dyrektora Depaftam entu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
Otrzvno uj a:

1. Gmina Miasto t-odz
Adres do korerspondencji:
Zarz4d Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska 81 10, 94-303 t-6d2

Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia l6listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t. j. Dz. U. z2016r. poz. 1827).
al Pitsudskiego 8
90-051 t 6d2
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