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MarszaNek Wojew6dztwa t 6dzkiego

l-od2, dnia 6 grudnia 20i7 r.

RSil.71 20.3.551.201 7.MOS

DEcYzJA F,
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1 i 3, art. 83d ust, 1 i 2, arl. g6 ust. .l

pkt 4' art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 22016 r. poz.2134 ze zm.),
art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960, roku - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2017 r' poz. 1257) po rozpalrzeniu wniosku Gminy tViasto l-od2, reprezentowanej przez paniq Ewelinq
Wr6blewskq z dnia 4 pa2dziernika 2017 r., znak: ZZM.WZM.Zf .501.1025.20j7.BZ, o wydanie zezwolenia na
usuniEcie jarzgbu pospolitego z terenu nieruchomoSci przy ul. Lutomierskiej 6g w t-odzi, Marszalek
Wojew6dztwa t 6dzkiego

orzeka

Zezwolii Gminie Miasto l-od2 na usuniqcie jarzqbu pospolitego o obwodzie pnia 74 cm, znajdujqcego
siq na terenie nieruchomoSci przy ulicy Lutomierskiej 69 w t-odzi (dzialka o nr ewidencyjnym 2121g,
obrgb 8-46), zgodnie zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.
Okre5f i6 termin usuniqcia drzewa do dnia 3j pa2dziernika2Olg r.
Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody.
Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji od
zastqpienia go przez Gminq Miasto t-6d2 nowym drzewem - sosnE czarnq o dobrze wyksztalconej
koronie iprawidlowo uformowanej bryle korzeniowej, o obwodzie pnia nie mniejszym ni212cm (pomiar
na wysoko6ci 100 cm).
ustali6: a) termin wykonania nasadzenia zastgpczego do dnia 31 grudnia 2o1g r.,
b) lokafizacjq wykonania nasadzenia zastqpczego w bliskim sqsiedztwie drzewa usuwanego, zgodnie
zlokalizacjq zaproponowanEprzez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.
Zobowiqza6' Gming Miasto N-od2, do pzedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa t-bdzkiego informacji
o wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastqpczego, w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc
faklycznq datg posadzenia oraz zalqczalqc plan sytuacyjny z zaznaczonq lokalizacjq posaozonego
orzewa.

UZASADNIENIE

Do Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego wptynql wniosek Gminy Miasto l-od2 reprezentowanej przez
Paniq Ewelinq Wr6blewskq, z proSbq o wydanie zezwolenia na usunigcie jarzqbu pospolitego o obwodzie
pnia 74 cm z terenu dzialki o nr ewidencyjnym 21218, obrgb 8-46, polozonej przy ul. Lutomierskiej 69
w l-odzi. W uzasadnieniu wniosku podano, 2e drzewo obumarlo z przyczyn niezaleznych. pani Ewelina
Wr6blewska o6wiadczyla r6wniez, 2e Gmina Miasto i-6d2 jest wlaScicielem powy2szej nieruchomoSci na
podstawie ksiqgi wieczystej KW LD1M/0O j 36197/3.

W dniu 7 listopada 2017 r. pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego
przeprowadzili oglgdziny drzewa, podczas kt6rych stwierdzono, 2e drzewo zamiera. Z uwagi na oslabione
wla6ciwoSci mechaniczne jest bardziej podatne na zlamanie lub przewrocenie sig, przez ca stanowi
zagro2enie bezpieczedstwa ludzi i mienia w istniejqcych obiektach budowlanych.

Na podstawie art. 83c ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ uzale2nil
wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa od wykonania nasadzenia zastqpczego w postaci jednej sosny
czarnej zgodnie z tre6ciq wniosku.

Podczas oglqdzin, w obrqbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wvstepowania okaz6w
gatunk6w prawnie chronionych.

6.



Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi ar1. 83 ust. 1, art. 83a
ust. 1 oraz art. 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 czqSci niewpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta,
a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynno6ci wykonuje
marszalek wojewodztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usunigcie drzew nie nalicza
sig optaty w przypadku drzew lub krzew6w, klore zagra2ajqbezpieczehstwu ludzi lub mienia w istniejqcych
obiektach budowlanych, a taka sytuacja wystgpuje 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, kol4, pkt 6.

Biorqc powy2sze pod uwagq, orzeczonojak w sentencji.

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

w Lodzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa N-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art.127 S 1, 129 51 i52 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
wterminie, wstrzymuje wykonanie decyli (art. 130 g 1 i2 Kpa).

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decylq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyla staje sig ostateczna i prawomocna (arL.127a $ 1 i2 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 (ar1.130 g 4 Kpa ).

5. Jezeli nasadzenie zastgpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo nie zachowa zywotno6ci po
3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomo6ci, nalo2ony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzek jego posadzenia. W przypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego
zgodnie z zezwoleniem, bqdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym
w administracji (ad. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

6. Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyli potraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. '1 pkt '1 uoop).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzql
objqtych ochronq prawnE @n. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzql dzikich.

8. W przypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzymai wycinkq drzewa oraz zwrocic siq ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejsza decyzla nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na
odstgpstwa od zakazow zawaftych w afi. 51 ust. 'l i arl. 52 ust. '1 ustawy o ochronie przyrody.

z uo. Marszalka
Wojew6dztwa i-6dzki ego
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