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Dzialaiqc na podstawie art.83 ust. 1 pkt. 1, art.83a ust. 1, art.83c ust. 1,3, art. g3d ust. 1, j2. art. 86
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. u.22016 r.,
i), art._4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody
u 22016 r. poz.224g) oraz aft.. 104 ustawy z dnia 14 czeruvca 1960 rokLr -administracyjnego (D_z U z 2016r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Gminy

niq Eweling Wroblewskq, o wydanie zezwolenia na usunigr:ie
obwodzie pnia 198 cm znajduiqcej sig na terenie dziatki

stanowiqcej pas drogowy ur. t-agiewnickiej w t-odzi, Marszarek

orzeka
Zezwoli6' Gminie Miasto L6d2, na usuniqcie jednej topoli czarnej odm. wloskiej o obwodzie pnia 1ggcm rgbie B_49 stanowiqcej pas drogowyut. wnioskodawcq na mapie dolqc2onej
oo
Ok nia2017 r.
Nie nalicza6oplatza usuniqciedrzewa na podstawieart. 86 ust. 1 pkt4 i5 ustawy zdnial6 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody.
Uzale2ni6' wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie I sentencji decyzji
od.zastqpienia go przez Gming Miasto l-od2 nowym drzewem - klonem zwyczSnym, o OoOrre
wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzeniowej, o obwodzie pnia nre mniejszym niz
12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).
Ustali6: a) termin wykonania nasadzenia zastgpczego do dnia 31 grudnia 2017 r.,
!l lokalizaciq wykonania nasadzenia zastgpczego na terenie dzialki ewidencyjnej nr
362117 w obrgbie B-49 przy ul. Okopowej w t_odzi.
Zobowiqza6 Gminq Miasto t-6d2 do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego
o6wiadczenia o wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastqpczego, w terminie 14 dni od dnia jelo
wykonania, podajqc faktycznq datg posadzenia oraz zalqczalqc plan sytuacyiny z zaznaczotlE
lokalizacjq posadzonego drzewa.

UZASADNIENIE

Dnia 25 sierpnia 2016 r. do Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto
t-od2 reprezentowanej przez Paniq Ewelinq Wroblewskq, o wydanie zezwolenia na usunigci"e 1eOnel

cej sig na terenie dzialki ewidencyjnej nr 264lgt5
zi, z okresleniem terminu jej ur;uniqcia
2e Gmina Miasto t_6d2 posiada prawo
sadnieniu wystqpienia jako przyczyrrq

pr6chniejqce. Lokalizacja drzewa

Jednocze.nie stron 
mapie stanowiqcej zalqcznik graliczny do wniosku.

na fakt, 2e drzewo
mogloby kolidowae
Wojew6dztwa l-odz
na terenie dzialek sqsiadujqcych z lokaliza
ZZMWZM.ZT.501'1049'2015.BW z dnia 01 .12.2016 r. uznala, ze istnieje mozliwoS6 wprowadzenia

362117 w obrgbie B-49 przy ut. Okopowejw t_odzi.
u Marszalkowskiego Wojew6dztwa t_6dzkiego
potwierdzono zasadno56 wniosku - topola czaria

i na oslabione wla5ciwoSci mechaniczne jest
stanowi zagro2enie bezpieczehstwa. podczas
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oglgdzin, w obrgbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystqpowania okaz6w objgtych ochronq
gatunkowq.

Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz
art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2Oi5 r. poz. 1651
ze zmianami) Z treSci cytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu
z terenu nieruchomoSci nie wpisanej do rejestru zabytkow wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta,
a w prz:ypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci
wvkonuje marszalek wojewodztwa. Natomiast z mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 cyt. ustawy za usuniqcie
drzew nie nalicza sig oplaty w przypadku drzew zagra2alqcych bezpieczeristwu ludzi lub mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych lub zagraZajqcych bezpieczeistwu ruchu drogowego, a z takimi
sytuacjami mamy do czynienia w omawianym przypadku. Projekt niniejszej decyzji zlo2ony zostal do
uzgodnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w t-odzi. Dnia 10 stvcznia 2Oj7 r.
wplynqto postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska znak. WpN-
1f1.660.1821.2016.ES zdnia 09 stycznia 2017 r w kt6rym umorzone zostalo postgpowanie w sprawie
uzgodnienia projektu decyzjiz uwagina jego bezprzedmiotowoSc. Art.4 ustawy zdnia '16 grudnia 2016
r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 22016 r. poz.224g) stanowi, ze
dct postgpowah w sprawach, o ktorych mowa w art. 83-87 ustawy zmienianej w art 1 (ustawy o ochronie
przyrody), wszczqtych i niezakoficzonych decy4qostatecznq przed dniem wejScia w zycie tejze ustawy,
stosuje siq przepisy nowe (. .).W ww. ustawie skreSlony zostal ust. 2 art. 83a, wobec powyzszego
zezwolenie na usunigcie drzewaw pasie drogowym drogi publicznej w obecnym stanie prawnym wydaje
siq bez lioniecznoSci uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony Srodowiska.

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczono jak sentencji

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzyrnania (art. 127 S 1, 129 S1 ig2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Pzed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu art.130 Kpa) Wniesienie
odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyli (art. 130 g 2 Kpa)
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem wszystkich
stron (art.130 $ 4 Kpa ).
Jezeli nasadzenie zastqpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewo nie zachowa Zywotnosci po 3
latach orl 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
decyzjiobowiqzek posadzenia drzewa. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie z
zezwoleniem, bedq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86
ust.2 i3 ustawy zdnia '16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody).
Us;unigcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uz:yskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzeganiazakazow
dotyczqc;ych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schroniefi zwierzqt
objgtych ochronq prawnE @rt 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decy4i, nale2y wstrzyma6 wycinkq drzewa oraz zwr6cie
9ie ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2
Regionalnego Dyrektora ochrony Snodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza
tozsama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w
ust. 1 ustawy o ochronie pzyrody.

Otrzvnnuia:
1 Gmina Miasto t-od2 r.

Adres do korespondencji: ,'
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t-odzi i :' i
ul. Konstantynowska 8/'10 I

94-303 Lod2

2 ala

Zr,rr,rolniono z oplaly skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie

p. lv?nri"e;

al. Pilsudr;kiego 8

90-051 r_0d2

wrrnrv.lodzki_e.pl

tel. /+48/ 42 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
gekretariat ro@ lo.dzkie. pl

1 ust. 1 i art. 52

Dz U 22015r poz.783\
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