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DECYZJA

Dzialajqc na podstawieart.83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust.'1, art. B3c ust. 1, ust.3, art 83d ust. 1, ust.2,
ust. 6, art. 86 ust. I plt 4, art. 90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz.U. 22016 r., po2.2134 ze zm ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 ;oku - Korjeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 (., poz. 23 ze zm.) otaz aft. 16 ustawy z dnia Z kwietnia
2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postgpowania administracyjnego oraz 1iekt6rych innych ustaw (Dz.
U 2017 poz. 935), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto l-od2reprezentowanej przezPaniqEwelinq
Wroblewskq, o wydanie zezwolenia na usuniqcie siedmiu brzozbrodawkowatych, znajdujqcych sig na
terenie nieruchomoSci pzy ul. Lawinowej 26 (dzialka ewidencyjna nr 45/5, obrgb W-16i w t_odzi,
Marszalek Wojew6dztwa t-odzkiego

orzeka
Zezwolif, Gminie Miasto Lod2, na usunigcie jednej brzozy brodawkowatej oznaczonej we wniosku nr 6
o obwodzie pnia 95 cm znajdujqcej siq na dzialce ewidencyjnej nr 4515 w obrqbie W-'16.
OkreSli6 termin usuniqcia drzewa od 16 pa2dziernika 2017 r. do kohca grudnia 2017 r. (zgodnie z
decylq Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi z dnia 26 kwietnia 2Oj7 r. znak:
wPN.ll.640 1 .131.2017.tW.2)
Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzewa na podstawie art. 86 ust. '1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody.
Uzale2ni6' wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji
od zastqpienia go przez Gming Miasto t-6d2 nowym nasadzeniem - jednym wiqzem holenderskim
'Wredei' o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformoWanej bryle korzeniowej,
o obwodzie pnia nie mniejszym niZ 12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm) oraz od spelnienia warunk6w
zawartych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi z dnia 26 kwietnia 2017 r.
znak:WPN 11.6401 .131.2017.|W.2, t.j. bezpo5rednio przed planowanq wycinkq. natezy dokonac
oglgdzin drzewa pod kqtem wystqpowania gatunk6w otrjgtych ochronq. W pzypadku stwierdzenia
w obrqbie zadrzewienia gatunkow chronionych, wzglgdem kt6rych obowiqzujqce zakazy moglyby by6
naruszone, prace zwiqzane z jego wycinkqnale2y bezwzglqdnie przerwac. W zamian za utracone
siedlisko dzigciota duzego Wnioskodawca powiesi budkg typu B Sokolowskiego na wysokoSci min. 3 m
na drzewie w najblizszej okolicy od pierwotnego miejsca gniazdowania dziqciota.
Ustali6: a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego cjo dnia 3'1 grudnia 2017 r.,
b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastqpczego na terenie pasa drogowego ul, Lawinowej, przed
dziatkq ewidencyjnq nr 4614 w obrgbie W-16, zgodnie z lokalizaqq wskazanq przez wnioskodawce
na mapie dolqczonej do wniosku.
Zobowiqza6 Gminq Miasto t-6d2 do przedlo2enia lVtarszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego
o6wiadczenia o wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastqpczego, w terminie 14 dni od dnia jego
wykonania, podajqc faktycznq datg posadzenia oraz zalqczlqc plan sytuacyjny z zaznaczonq
lokalizacjq posadzonego drzewa.

UZASADNIEN!E

Pismem znak: ZZM.WZM.ZT.5O1.114.2016.WS Gmina Miasto L,od2 repr<>zentowana przez
Paniq Eweling Wroblewskq, wystqpila do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na usunigcie siedmiu brzoz brodawkowatych, znajdujqcych sig na terenie nieruchomoSci
przy ul. Lawinowej 26 (dzialka ewidencyjna nr 4515, obrqb W-l6), z okreSleniem terminu ich usuniqcia
,,bezzwlocznie" oraz zobowiEzaniem do wprowadzenia nasadzeri zastqpczych. W uzasadnieniu
wystqpienia jako przyczynq zamterzonego usuniqcia drzew wskazano; 2e zantierajq. W trakcie
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prowadzonego postQpowania administracyjnego, na podstawie zabranego materialu dowodowego
(oglqdziny terenowe oraz wyjaSnienia i uzupelnienii strony) orazw trakcie oglqdzin przeprowadzonych
dnia 06 marca 2017 r. stwierdzono, 2e na nieruchomo6ci brak jest brzozy-oznaczonq'nr 1, kolorem
zielonym oznaczono brzozq o obwodzie pnia 110 cm, kt6rej hie zaznaczono na szkicu natomiast
zaznaczona na szkicu brzoza o obwodzie pnia 117 cm nie byla oznaczona w terenie. ponadto
zaobserwowano, ze brzozy o obwodach pni 127 cm, 110 cm oraz 112 cm sq pochylone w kierunku
budynku mieszkalnego, brzoza o obwodzie pnia 65 cm jest zasychajqca, Orzoz.a o obwodzie pnia 95
cm pochylona jest w kierunku s.qsiedniej nieruchomo5ci, a w pniu widoczna jest dziupla. Wobec
powyzszego w decyzji znak: RS11.7120.2.1174.2016 z dnia 14 marca 2017 r. udzielone zostalo
zezwolenie na usunigcie brzoz brodawkowatych o obwodach pni 127 cm, 65 cm, 13i cm, jj2 cm,
natomiast z uwagi na brak w terenie brzozy rc obwodzie pnia 148 cm postgpowanie administracyjne w
sprawtewydlligTezlyolenia na jej usuniqcie zostalo umorzone. Ponadto w oddzielnym postanowieniu
znak: RS|1.7120.2.1174.2016.MOS z dnia 07.03.2017r. zawieszono postqpowanie idministracyjne w
sprawie udzielenia zezwolenia na usunigcie brzozy o obwodzie pnia 95 cm, w pniu kt6rej znajduje siq
dziupla ptasia oraz stwierdzono koniecznoSc wyjaSnienia przez stronq rozbieznos;i p-omiAdzy
oznaczeniami brzaz w terenie i na szkicu w prrzypadku okazu nr 3 (oddzielne pismo o wyjaSnienie)'

Dnia 16 czerwca 2017 r. do Marszall,ra Wojewodztwa N-odzkiego wplynqlo pismo-Gminy Miasto
Lod2 przekazujqce decyzjq Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi z dnia 26 kwietnia
2017 r. znak:WPN.|1.6401.131.2017.1w.2, w kt6rej zezwolono na zniszczenie gniazda i siedliska
bqdqcego miejscem rozrodu i wychowu mlodych dziqciola duzego oraz sroki w zwiqiku z konieczno6ciq
usunigcia drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni 117 cm, jO2 cm, 95 cm z terenu
dzialki o nr 4515 w obrqbie W-16 przy ul. Lawinowej na wysoko6ci posesji nr 26. Decyla wydana zostala
pod warunkiem wykorzystania zezwolenia w terminie od 16 pa2dziernrka 2017 i. do kohca grudnia
2017r. oraz nakazano bezpoSrednio przed planowanq wycinkq dokonania oglqdzin drzewa pod t<qtem
wystepowania gatunk6w objgtych ochronq.. W pzypadku stwierdzenia w obrqbie zadrzewienia
gatunkow chronionych, wzglqdem kt6rych obowiqzujqce zakazy mog{yby byc naruszone, prace
zwiqzane z iego wycinkq nale2y bezwzglqdnie przerwai. W zamian za utracone siedlisko dzigciola
duzego Wnioskodawca powiesi budkg typu B Sokolowskiego na wysokoSci min. 3 m na drzewie
w najblizszej okolicy od pierwotnego miejsca gniazdowania dziqciota. W zwiqzku z powy1szym
postqpowanie administracyjne postanowieniem z dnia 06.07.2017 r. zostalo podjgte przez Marszaika
Wojew6dztwa t-odzkiego, a w niniejszej decyzji udzielone zostalo zezwolenie na usunigcie brzozy
wyszczeg6lnionej w sentencji decyzji o obwodzie pnia 95 cm - z uwagi na pochylenie pnia drzewo
posiada zachwianq statykg przez co jest bardziej podatne na przewr6cenie sig.

Podstawg prawnq do wydania decyzli w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz
art.90ustawyzdnial6kwietnia2004r.oochronieprzyrody(t.j.Dz lJ.z2016t.,poz.2134zezm.).
Z treSci cytowarrych przepisow wynika, ze zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu
z terenu nieruchomo6ci nie wpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta,
a vt przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci
wykonuje marszalek wojewodztwa. Natomiast z mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usuniqcie drzew
nie nalicza sig optaty w przypadku drzew zagralalqcych bezpieczehstwu ludzi lub mienia w isiniejqcych
obiektach budowlanych. Zgodnie z art. 83 d ust. 6 ustawy o ochronie przyrody w zezwoleniu na
usuniqcie drzewa lub krzewu organ uwzglqdnia warunki okreSlone w decyzji, postanowieniu oraz
zezwoleniu, o kt6rych mowa odpowiednio w art. 83b ust. 1 pkt 11, t. j. zezwoleniu w stosunku do
gatunk6w chronionych na czynnoSci podlegajqce zakazom okre6lonym w art. 51 ust. 1 pkt 14 i jO oraz
w art. 52 ust. I pkt 1, 3,7, 8, 12,

Biorqc powyZsze pod uwagg, otzeczonojak sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samozqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w termlnie 14 dni od daty jej
otrzymania (art. 127 S 1, 129 51 i 52 Kodeksr.r postqpowania administracyjnego zwanego datej kpa).- 

-

Przed uptywem terrninu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniulart.l30 Kpa). Wniesienie
odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. i30 g 2 Kpa).
Decy4a podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwotania, gdy jest zgodna zzEdaniem wszystkich
stron (art.130 $ 4 kpa ).
Jezeli nasadzenie zastgpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewo nie zachowa zywotnoSci po 3
latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem iego
terminu, z ptzyczytl zaleZnych od posiadacza nieruchomo5ci, naloZony zostanie ponownie w drodie
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decyzji obowiqzek posadzenia drzewa. W pzypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego zgodnie
z zezwo-leniem, bgdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w iomini-stra|1i 1art.86us! 2i3ustawyzdnial6kwietnia2oo4r.oochronieprzyrodyzwinejoat-e1'uoop;.
Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyiji potiaktowane zostanie jako
usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie- podstawg do wymierzlnia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzeganiazakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt
o_bjgtych ochronq prawnq (9rt. sz uoop) oraz humanitarnego traktowa nia zwierzqidzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisi, ostoi bqdZ gniazd
w trakcie wykonywania pzedmiotowej iecy4i, nale2y wstrzyma6 wycinkg drze*a orazzwr6ci6,sig ze stosownym wnioskiem do Generalnego- Dyreklora Otnrony Srodowiska bqd2
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 1art. SS uoop), gdy2 niniejsza decyzja nie jest
to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawirtyctr w aft. 51 ust. 1 i art. 52
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

1.

Otrzvmuia:

Pani Ewelina Wr6blewska dzialajqca w imieniu Gminy Miasto t_6d2
Adres do korespondencji'. Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi
ul. Konstantynowska 8/1 0, 94-303 t_6d2
ala

Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 006 roku o oplacie skarbowej (t j. Dz. U.22016 r. poz. 1g27).

al. Pitsudskiego 8

90-051 t_6dz
www.lodzkie.pl

tel.l+48142 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekretariat. ro@lodzkie. pr


