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Mla rszaNe k Wojewod ztw a L6dzkiego

Lod2, dniaZ3 
"="*"a2017 

r.

Rsl 1.71 20 3.1 43.2017 .KS

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1 i 3, art. g3d ust. .1 i 2, art. g6 ust. 1pkt4 i5, art. 90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz, u.z20l,6 r. poz. 2j34zezm), art" 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postqpowania administracyjnego (t,j. Dz. U.22016 r poz. 23 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku znak" zZM.wz[.zr 501.216.2017.BZ Gminy Miasto t_6d2,
reprezentowanej przez Paniq Ewelinq Wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usuniqcie robinii akacjowel
i klon u jes io nolistnego, Marszalek Wojew6dztwa t_6dzkiego

orzeka

zezwoli, Gminie Miasto Lod2 na usunigcie robinii akacjowej o obwodzie pnia 152 cm i klonujesionolistnego o obwodzie pnia 157 cm, z terenu dzialki o nr ewid. 41114 obrgb B-43, potozonej przy ul.
t-anowej w t-odzi, na wysokoSci posesji 93/95, zgodnie z lokalizacjami wskazan ymi przezwnioskodawcq
na mapie dolqczonej do wniosku.
Okre6li6 termin usunigcia drzew do dnia 31 grudnia 2OjZ r.
Nie nalicza6 optat za usunigcie drzew na podstawie art. 86 ust. 1 pkt4 is ustawy zdnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody.
[Jzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuntqcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji decyzji od
zastqpienia ich 10 m2krzew6w ligustru pospolitego na terenie dz;alek ewidencyjnych4lll4 i 4115 obrgb
B-43 w N-odzi, zgodnie z pismem Gminy Miasto Lod2o znaku: zzttti.wzttl.zT.501,2016.2017.BZz dnia'16 maja 2017 r. Krzewy powinny by6 wieku minimum 5 lat.
[."lstalic: a) termin wykonania nasadzeh zastgpczych do dnia 31 grudnia 2o1g r.,

b) lokalizacjg wykonania nasadzefi zastqpczych na dzialkach ewidencyjnych 41114 i 41ls
obrgb B-43 w Lodzl

Zohowiqza6 Gming Miasto Lod2, do pzedlo2enia Marszalkowi Wojewodztwa Lodzkiego informacjio wykonaniu obowiqzku nasadzeh zastqpczych, w terminie 14 dni od dnia wyKonania, podajqc
faktycznE datg posadzenia oraz zalqczlqc plan sytuacyiny z zaznaczonE lokalizacjq posadzonych
drzew

UZASADNIENIE

Dnia 10 kwietnia 2017 r' do Marszalka wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t-6d2,reprezentowanei przez Paniq Ewelinq wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usunigcie robinii akacjowelo obwctdzie pnia 152 cm i klonu jesionolistnego o obwodzie pnia 1s7 cm, z terenu dzialki o nr ewid. 41/j4obrgb B-43' polozonej przy ul' t-anowej w l-odzi, na wysokosci posesji g3/g5. Do wniosku dolqczonodokumr:nty okre6lone w art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
w uzasadnieniu wniosku jako ptzyczyny zamierzonego usunigcia drzew wskazano na wystgpowanieprochniejqcych ubytkow w pniach drzew oraz pochyle rie w pzypadku klonu jesionolistnego.
W d Marszalkovyskiego Wojew6dztwa t-odzkiegoprzeprcrwadz t6rych potwierdzono stan przedstawiony wewniosku - d a dodatkowo klon jesionolistny jest mocnopocnylcrny w zaobserwowano,2e drzewa te posiadajq zywe korony
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i stwierdzono, ze ich usuniqcie powinno zostai uzaleznione od wykonania nasadzeh zastqpczych cirrvoch
sztuk drzew. W zwiqzku z tym, pismem z dnia 10 maja 2017 r. wezwano wnioskodawcq do uzupetnienra
materialu dowodowego w sprawie poprzez wskazanie dzialek na wykonanie dwcch nasadzen zaslqpczyc:h za
usuwane drzewa bqdqcych wlasnoSciq Gminy Miasto L6d2. W odpowiedzi z dnia'16 maja 2017 r Gmina
Miasto i-odZ poinformowata, 2e z uwagi na gqstq infrastrukturg podziemnq okolicznych terenow, nie nra
mozliwoSci wprorr,radzenia nowych nasadzefi drzew Wskazano, ze istnieje mozliwoSc posadzenia'i 0 rn2
krzew6w ligustru pospolitego na terenie dzialek ewidencyjnych 41114 i4115 obrqb B-43 w t-odzi.

Podczas oglqdzin, w obrqbie przedmiotowych drzew nie stwierdzono wystqpowania ol<azow
gatunkow prawnie chronionych. Uwzglgdniajqr; powyzsze okoliczno6ci, wniosek o wydanie zezwoienia na
usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji decyzji nalezalo uzna1 zazasadny.

Na podstawie art.83c ust.3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2OO4r. o ochronie przyrody, organ uzarleznil
wydanie zezwolenia na usunigcie drzew od wykonania nasadzefi zastgpczych w postaci 10 rn2 krzswow
Iigustru pospolitego na terenie dzialek ewidencyjnych 41114 i 4115 obrqb B-43 w l-odzizgodnie z lcrkaliz:rcjami
zaproponowanymi przez wnioskodawcq w pismie o znaku: ZZM.WZM.ZT.501.2016 2017.BZ z dnia'16 maia
2A17 r.

Pismem z dnia 29 m{a 201'/ r. wnioskodawca zostal pointormowany o zebraniu catoSci materiatu
dowodowego w przedmiotowej sprawie na podstawie, ktorego uznano wniosek za uzasadniony oraz 9 tyrl,
2e ze wzglgdu na zagrozenie bezpieczefistwa ludzi oraz mienia, drzewa powinny zostac usuniqte najpoZniej
do kofica 2017 roku, a nie do kohca 2018 roku, jak podano we wniosku. W okreSlonym terminie strona rlie
zglosila uwag.

Podstawq prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust '1 praz art. g0

ustawy z dnia 16 kwietnia 20Q4 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 t. poz.2134 ze zm.). Z tresci
cytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci nie
wpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gcly prez:yderirt
miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojewoclztrrua.
Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy za usunigcie drzew i krzewow nie nalicza siq r:ptaty
w przypadku drzew lub krzewow, kt6re za1aZajE bezpieczefrstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obierktach
budowlanych oraz bezpieczehstwa ruchu orogowego, a z takimi sytuacjami mamy do czyirienia
w omawianym przypadku.

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. pctz 1827) - zalqcznik do ustawy, cz. lll pkt 44, kol 4, pki rj.

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczono jak sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom ocJwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwofawr:zego
w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od cl;rty iej
otrzymania (art.127 S 1, 129 Sl iS2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu (art.130 Kpa) Wniesienie
odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art 130 g 2 Kpa).
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z Zqdaniern wszystkich
stron (art.130 $ a Kpa ).
Jezeli nasadzenia zastgpcze posadzone w zamian za usunigte drzewa nie zachowajq zyvrotnof;ci pro

3 latach od dnia uplywu terminu wskazarrego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywenr teglo
terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomoSci, naloZony zostanie ponournie
w drodze decyzji obowiqzek ich posadzenia. W przypadku niewykonania nasadzeh zastqpczych zgodnie
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z zezwoleniem, bqdq mialy zastosowanie przeprsy o postgpowaniu egzekucyjnym
w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie .;akousunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowiC bgdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (ar1. gg ust. '1 pkt I uoop).
l-.lzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania za1az6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (art.52 uoop)oraz humanitarnego traktowaniazwierzqtdzikich.
W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymad wycinkq drzewa oraz zwr6ci6 siq ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektora
ochrony srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejszadecylanie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na
odstQpstwa od zakazow zawartych w art. 5'1 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Otrz yrnuiai

1 Gmina Miasto tod2 reprezentowana
przez Paniq Eweling Wr6blewskq
p.o, Dyrektora Zatzqdu Zieleni Miejskiej w Lodzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 t_6dt


