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DEGYZJA

Na podstawie art. 83 ust 1 pkt 1, art. B3a ust. 1, art. 83c ust. 1 i3, art. 83d ust. 1 i2, art. 86 ust. 1

pkt 4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz U. z 2016 t. poz. 2134 ze zm.),
ar1.. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 stycznia 2017 r. znak'. ZZM.WZM7T.
501.97.2017.WS Gminy Miasto t6dz, reprezentowanej przez Paniq Ewelinq Wr6blewskq, o wydanie
zezwolenia na usunigcie czterech brz6zbrodawkowatych, Marszalek Wojewodztwa t-odzkiego

otzeka

1. Zezwolic Gminie Miasto t-6d2na usuniqcie czterech brzozbrodawkowatych o obwoclach pni 121 cm,
151 cm, 97 cm i 13'1 cm z terenu dzialki o nr ewid 145 obrgb W-14, polozonej przy ul. Mazowieckiej2t4
w t-odzi, zgodnie zlokalizacjami wskazanymi przez wnioskodawcg na mapie dolqczonel do wniosku.

2. Okre6li6 termin usunigcia drzew do dnia 30 czerwca 2017 r.

3. Nie nalicza6 oplat za usunigcie drzew na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia '16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody

4. Uzale2nte, wydanie zezwolenia na usunigcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji decyzji od
zastqpienia ich nowymi czterema brzozami brodawkowatymi o dobrze wyksztalconych koronach
iprawidlowo uformowanych brylach korzeniowych, o obwodach pni nie mniejszych niz 12cm (pomiar na
wysokoSci 100 cm).

5. Ustalic: a) termin wykonania nasadzef zastgpczych do dnia 31 grudnia 2018 r.,

b) lokalizacjg wykonania nasadzeh zastgpczych na dzialce o nr ewid. E6/1 obrgb W-16
w t-odzi - pas drogowy ulicy Lawinowej, zgodnie z treSciq wniosku.

6. Zobowiqza6 Gming Miasto L6d2, do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dz:twa L6dzkiego
o6wiadczenia o wykonaniu obowiqzku nasadzeh zastqpczych, w terminie 14 dni od dnia wykonanra,
podajqc faktycznq datg posadzenia oraz zalqczajqc plan sytuacyjny z zaznacizonE lokalizacjq
posadzonych drzew.

UZASADNIENIE

Dnia 3 lutego 2017 r do Marszalka Wojewodztwa t-odzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t-odz,
reprezentowaneJ przez Paniq Ewelinq Wroblewskq, o wydanie zezwolenia na usuniqcie czterech brzoz
brodawkowatych o obwodach pni 121 cm, 151 cm, 97 cm i 131 cm z terenu dzialki o nr ewid. 145 obrgb
W-14, polozonej przy ul. Mazowieckiej 214 w Lodzi. Do wniosku dolqczono dokumenty okreSlone w art. 83b
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Pani Ewelina Wr6blewska oSwiadczyla,2e posiada
prawo do wladania nieruchomoSciq, na kt6rej rosnq przedmiotowe brzozy. W uzasadnieniu wniosku jako
przyczyny zamierzonego usunigcia drzew wskazano, 2e sqzamtera1qce.

W dniu 28 marca 2017 r. pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojewoclztwa t-6dzkiego
przeprowadzili oglgdziny przedmiotowych drzew podczas, ktorych potwierdzono stan pi'zedstawiony we
wniosku - brzozy brodawkowate sq zamierajqce, w ich koronach, ktore sq podniesione i rar:hityczne,
wystgpuje posusz w iloSci powyzej 70%. Z pni drzew, kt6re sq dodatkowo pochylone w stronq sqsiednie.y



nieruchomoSci, odchodzi korowina na znacznej powierzchni. Brzozy posiadajq oslabione wlasciwoSci
mechaniczne, ich statyka jest zachwiana i w zwiqzku z tym stanowiq zagroaenie bezpieczehstwa ludzi oraz
mienia w istniejqcych obiektach budowlanych.

POdczas ogllgdzin, w obrqbie przedmiotowych drzew nie stwierdzono wystqpowania okazow
gatunk6w prawnie chronionych Uwzglgdniajqc powy2sze okolicznoSci, wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniqcie drzew wyrnienionych w pkt 1 sentencji decyzji nale2alo uznac za zasadny.

Na podstawie art. 83c ust. 3 ustawy zdnia '16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ uzaleznil
wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew od wykonania nasadzeh zastgpczych w postaci czterech brzoz
brodawkowatych o dobrze wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych brylach korzeniowycn,
o obwodach pni nie mniejszych niZ12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm) na dzialce o nr ewid. 86/1 obrgb
W-16 w l-ctdzi - pas drogowy ulicy Lawinowej, zgodnie z tre5ciq wniosku.

Podstawq prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art 83a ust. I oraz art. g0

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t j Dz. U. z 2016 | poz. 2134 ze zm.). Z treSci
cytowanych przepisriw wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci nie
wpisanej do rejestru zabytkow wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent
miasta na prawaclt powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojewodztwa.
Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usunigcie drzew i krzewow nie nalicza sig oplaty
w przypadku drzew lub krzew6w, ktore zagraZlE bezpieczehstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach
budowlanych a z takimi sytuacjami mamy do czynienia w omawianym przypadku.

Niniejsze ze zwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
roku o oplacie skarbcwej (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 1827) - zalqcznik do ustawy, cz lll pkt 44, kol.4, pkt 6.

Biorqc powyZsze pod uwagg, orzeczono jak sentencji

Pouczenie:

Od niniejszej clecyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (arL 127 S 1, 129 51 i52 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu (art.130 Kpa). Wniesienie
odwo{ania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art 130 g 2 Kpa).
Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z zqdaniem wszystkich
stron (art.130 $ a Kpa ).
Jezeli nasadzenia zastgpcze posadzone w zamian za usunigte drzewa nie zachowajq zywotnosci po
3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z ptzyczyn zaleZnych od posiadacza nieruchomo5ci, natozony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzew. W przypadku niewykonania nasadzeh zastqpczych
zgodnie z zezwoleniem, bgdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym
wadministracji (art.86 ust.2 i3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody).
Usuniqcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieh zwierzql
objqtych ochronq prawnq (arL 52 uoop) oraz humanitarnego traktowaniazwierzqtdzikich.
W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzymac wycinkq drzewa oraz zwrocic siq ze
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stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejszadecyla nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na
odstqpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Otrzvmuia:
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