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DEcYz.refla

Dzialajqc na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1, art.83 a ust. 1, ar1.83 cust. 1, ust.3, art.83 d ust. 1, ust.2,
art. 86 ust. 1 pkt 4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.
22016 r., poz.2134 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postqpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto t-6d2
reprezentowanq przez Paniq Ewelinq Wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usunigcie dw6ch brz6z
brodawkowatych o obwodach pni 132 cmi142 cm zterenu dzialki ewidencyjnej nr 11112 obrgb B-46
w t-odzi przy ul. LimanowskiegoT4, Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

zezwolil,Gminie Miasto t-od2 nan" ,"rn,u.l" ,;ri 
^bu=o=brod^wkowatych 

o obwodach pni 1 32 cm
i 142 cm z terenu dzialki ewidencyjnej nr 11112 obrqb 8-46 w t-odzi przy ul. Limanowskiego 74, zgodnie
zlokalizaciq wskazanq przez wnioskodawcg na mapie stanowiqcej zalqcznik do wniosku.
Okre6f i6 termin usunigcia drzew do dnia 31 pa2dziernika 2018 r.
Nie naficza6 oplatza usunigcie drzew na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,
Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji decyzji
od zastqpienia ich przez Gming Miasto t-6d2 nowymi nasadzeniami - dwoma klonami zwyczalnymi -
o dobrze wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych brytach korzeniowych, o obwodach pni
nie mniejszych ni212 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).
Ustaf i6: a) termin wykonania nasadzef zastqpczych do dnia 31 grudnia 2018 r.,
b) lokalizacjg wykonania nasadzefi zastgpczych na dzialce ewidencyjnej nr 11112 obrqb 8-46
w t-odzi przy ul. Limanowskiego 74, zgodnie z lokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcg na mapie
dolqczonej do wniosku.
ZobowiEza6, Gminq Miasto t-odz do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa t 6dzkiego
o6wiadczenia o wykonaniu obowiqzku nasadzeh zastgpczych, w terminie 14 dni od dnia jego
wykonania, podajqc faktycznq datq posadzenia oraz zalqczajqc plan sytuacyjny z zaznaczonq
lokalizacjq posadzonych drzew.

UZASADNIENIE

Pismem znak: ZZM.WZM.ZT .501 .790.2017 .BZ z dnia 4.1 0.2017r., Pani Ewelina Wr6blewska
dzialaiqc z upowa2nienia Prezydenta Miasta t-odzi w imieniu Gminy Miasto t-6d2, wystqpila do
Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego o udzielenie zezwolenia na usuniqcie dw6ch brz6z
brodawkowatych o obwodach pni 132 cm i 142 cm z terenu dzialki ewidencyjnej nr 11112 obrqb B-46
w l-odzi przy ul. Limanowskiego 74, z okreSleniem terminu usunigcia w ciqgu dziesigciu miesiqcy od
wydania decyli. Pani Ewelina Wr6blewska oSwiadczyla r6wnie2, ze Gmina Miasto t-6d2 jest
wla6cicielem nieruchomoSci, o ktorej mowa we wniosku oraz zobowiqzala sig do wprowadzenia
nasadzeh zastqpczych - dw6ch klon6w zwyczajnych - na dzialce ewidencyjnej nr 11112 obrqb 8-46.
Lokalizacja drzew przewidzianych do usunigcia oraznasadzeh zastgpczych wskazana zostala na mapie
stanowiqcej zalqcznik graficzny do wniosku. W uzasadnieniu wniosku podano, 2e brzozy brodawkowate
obumarly.

Po przeprowadzeniu w dniu 7 listopada 2017 r oglgdzin przedmiotowych drzew przez
pracownik6w Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, stwierdzono, 2e brzozy zamierajq.
Z uwagi na oslabione wlaSciwoSci mechaniczne sE bardziej podatne na zlamania, co powoduje
zwiqkszenie ryzyka zagro2enia bezpieczefstwa ludzi oraz mienia w istniejqcych obiektach
budowlanych. W obrqbie drzew w trakcie oglgdzin dokonywanych przez pracownik6w Urzqdu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa t 6dzkiego, nie stwierdzono dziko wystqpujqcych okaz6w naleZqcych
do gatunk6w chronionych.

Podstawg prawnE do wydania decyzjiw przedmiotowym zakresie stanowi art. 83 ust. 1, aft. 83a
ust. 1 oraz aft. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 22016 r., po2.2134



1

ze zmianami). Z treSci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu
z terenu nieruchomo6ci lub jej czg6ci niewpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistz albo
prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty,
czynno6ci wykonuje marszalek wojewodztwa. Z mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usuniqcie drzew
nie nalicza siq oplaty w przypadku drzew zagra2ajqcych bezpieczefstwu ludzi i mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych.

Majqc powyzsze na uwadze orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odworawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa Lodzkiego, w terminie 14 dni od daly
jej otrzymania (aft. 127 S 1, 129 S 1 ig 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Przed uplywem term inu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu (art.1 30 Kpa). Wniesienie
odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-odzkiego o6wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyla staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a g 1 i S 2 Kodeksu
postqpowania administracyjnego).
Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem wszystkich
stron (art.1 30 $ a Kpa ).
Usuniqcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyli potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawq do wymierzbnia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Jezeli nasadzenia zastqpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewa nie zachowajq 2ywotno6ci po 3
latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomo6ci, nalozony zostanie ponownie w drodze
decyzji obowiqzek posadzenia drzew. W przypadku niewykonania nasadzeh zastgpczych zgodnie z
zezwoleniem, bqdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (ar1. 86
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Uzyskanie niniejszej decyli na usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (art.52 uoop) oraz humanitarnego traktowaniazwierzql dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstzyma6 wycinkg drzew oraz zwr6ci6
siQ ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2
Regionafnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza decyzja nie jest
to2sama z uzyskanienl zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art, 5{ ust" { i art.52
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

z up. lVarszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastgpcy Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochronv Srodowiska

Zwolniono z optaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t. j. Dz. U. 22016 r. po2.1827).
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