
Marszalek Wojew6dztwa t 6dzkiego

l-od2, dnia 2 listopada 2017 r.

RSll'7120'3'447'2017'KS 
DEcyzJA R

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, art. 83d ust. 1, art. 86 ust. 'l

pkt 4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. tJ.22016 r. poz" 2134 ze zm.),
arL 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku o znaku: LZM.W MZT.501.731.2017.82 Gminy Miasto t 6d2,
reprezentowane) przez Paniq Eweling Wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usunigcie lipy drobnolistnej
z terenu niezabudowanego w pobliZu nieruchomoSci przy ul. Kalinowej 198 i 21A, Marszalek Wojew6dztwa
i-odzkteoo

o rz e k a

1. Zezwolie Gminie Miasto t-od2na usunigcie lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 173 cm z terenu dzialki
ewidencyjnej 47157 obrgb B-27 w Lodzi, polo2onej w sqsiedztwie nieruchomo6ci przy ul. Kalinowej 198
i 214, zgodnie z lokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcg na mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre6li6 termin usunigcia drzewa do dnia 30 wrze6nia 2018 r,

3, Nie naliczad oplatza usuniqcie drzewa na podstawie art.86 ust.'1 pkt4 ustawy zdnia16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE

Dnia 6 pa2dziernika 2017 r. do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynqt wniosek Gminy Miasto
l-odz, reprezentowanej przez Paniq Eweling Wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usunigcie lipy
drobnolistnej o obwodzie pnia 173 cm z terenu dzialki ewidencyjnej 47157 obrgb B-27 w t-odzi, polozonej
w sqsiedztwie nieruchomo6ci przy ul. Kalinowej 198 i21A. Do wniosku dolqczono dokumenty okre6lone
w aft. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Pani Ewelina Wr6blewska oSwiadczyla, ze
Gmina Miasto l-od2 jest wlaScicielem powyzszej nieruchomo6ci na podstawie ksiggi wieczystej
LDI M/00'1 55434t6.

W uzasadnieniu wniosku jako ptzyczyny zamierzonego usunigcia drzewa wskazano na
wystqpowanie pr6chniejqcego ubytku u podstawy pnia co grozi ,,zlamaniem drzewa". JednoczeSnie zwr6cono
siq z pro6bq o zwolnienie z obowiqzku wykonania nasadzenia zamiennego z uwagi na brak miejsca do jego
wykonania. We wniosku podano informacjg, 2e drzewo ro6nie tuz przy bramach wjazdowych do garazy,
a wprowadzenie nowego nasadzenia mogloby ograniczy6 korzystanie z nieruchomo6ci zgodnie z jej
przeznaczeniem lub za gospodarowaniem bqdz okreSlonym i dla niej funkcjam i.

W dniu 12 pa2dziernika 2017 r. pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego
przeprowadzili oglgdziny drzewa, podczas kt6rych stwierdzono wystgpowanie pr6chniejqcego ubytku
u podstawy pnia (widoczne byly Slady murszenia iosypywania). Korona lipy byla 2ywaz posuszem okolo
20% iej objgtoSci. Drzewo z uwagi na oslabione wla6ciwo6ci mechaniczne ze wzglgdu na istnienie ubytku,
prochnienie i murszenie, stanowi zagro2enie bezpieczefistwa ludzi oraz mienia w istniejqcych obiektach
budowlanych.

Podczas oglgdzin w obrgbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystqpowania okazow
gatunk6w prawnie chronionych. Uwzglgdniajqc powy2sze okoliczno6ci, wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie '1 sentencji decyzji nalezalo uznacza zasadny.

Z uwagi na brak miejsca do wykonania nasadzenia zastqpczego (wok6t drzewa znajdujq siq
ogrodzone nieruchomoSci, a takze gara2e) w niniejszej decyzji przychylono siq do wniosku strony i nie
nalozono obowiqzku jego realizacji.



Podstawg prawnE do wydania decyli w przedmiotowym zakresie stanowi ad. 83 ust. 1, 83a ust. 1

oraz arI.90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 2134 ze zm,)
Z tre6ci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomo6ci lub jej czg6ci niewpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta,

a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoSci wykonuje
marszalek wojew6dztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usuniqcie drzew i krzew6w nie

nalicza siq oplaty w przypadku drzew lub krzew6w, kt6re zagra2ajq bezpieczefistwu ludzi lub mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych, a taka sytuacja wystqpuje w omawianym przypadku.

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

Biorqc powy2sze pod uwagg, orzeczonojak w sentencji.

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

w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszatka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania (ar1.127 S 1, 129 S1 iS2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
2. Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania

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

3. 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
Wojew6dztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o ztzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyla staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i 2 Kpa).

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

5 Usunigcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako

usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bgdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).

6. Uzyskanie niniejszej decyli na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt

objqtych ochronq prawnq (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.

7. W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd

w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkq drzewa oraz zwrocil siq ze

stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejszadecyla nie jestto2sama z uzyskaniem zezwolenia na

odstgpstwa odzakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i ar1.52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
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