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M a rszale k Woj ew6d ztw a L5dzki e g o

l-od2, dnia 28 wrze6nia 2017 r.

RSI1.7120.3 .321 .2017. MOS

DECYZJA

Dzialajqc na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. B3c ust. 1, art. 83d ust, 1, art. 86 ust. 1

pkt 4, ad 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22016 r.,
po2.2134 ze zm.), aft. 104 ustawy z dnia 14 czerwca'1960 roku - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto
t-6d2, reprezentowanej przez Paniq Eweling Wr6blewskq w sprawie usunigcia trzech brz5z
brodawkowatych o obwodach pni '125 cm, 100 cm, 109 cm, jednej robinii akacjowej o obwodzie pnia
164 cm, jednej moreli o obwodzie pnia 75 cm orazjednego jesionu wynioslego o obwodzie pnia 112
cm, z terenu zieleni przy ul. Mazowieckiej 2 w l-odzi, Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
Zezwoli6, Gminie Miasto l-od2, na usuniqcie trzech brzozbrodawkowatych o obwodach pni 125 cm,
100 cm, 109 cm, jednej robinii akacjowej o obwodzie pnia 164 cm, jednej gruszy pospolitej (we wniosku
okre6lonej jako morela) o obwodzie pnia 75 cm oraz jednego jesionu wynioslego o obwodzie pnia 112
cm znajdujqcych sig na dzialkach ewidencyjnych nr 14311 i 14312 w obrgbie W-14 w l-odzi, zgodnie z
lokalizacjq wskazanq przez wnioskodawcg na mapie dolqczonej do wniosku.
Okre6li6 termin usunigcia drzew do dnia 30 czerwca 2018 r.
Nie nalicza6 oplat za usunigcie drzew na podstawie ar1" 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE

Pismem znak:ZZM.WZMZU.500.397.2017.SR z dnia 23.06.2017 r. (data wplywu 02.08.2017r.)
Gmina Miasto l-od2, reprezentowana przez Paniq Eweling Wr6blewskq dzialajqcq z upowaznienia
Prezydenta Miasta l-odzi, wystqpila z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na usunigcie lrzech brz6z
brodawkowatych o obwodach pni 125 cm, 100 cm, 109 cm, jednej robinii akacjowej o obwodzie pnia
164 cm, jednej moreli o obwodzie pnia 75 cm orazjednego jesionu wynioslego o obwodzie pnia 112
cm, z terenu zieleni przy ul. Mazowieckiej 2 w l-odzi, z okre6leniem terminu usunigcia do dnia 30
czerwca 2018 r. Pani Ewelina Wrdblewska oSwiadczyla r6wnie2,2e Gmina Miasto t-6d2 jest
wlaScicielem dzialek, o kt6rych mowa we wniosku. Uzasadnieniem pro6by o wydanie zezwolenia na
usunigcie drzew jest ich zly stan zdrowotny - drzewazamierajq lub sq obumarfe. Lokalizaqa drzew
wskazana zostala na mapie dolqczonej do wniosku. Ponadto drzewa w terenie oznaczone zostaly
kolejnymi numerami odpowiadajqcymi numeracji przedstawionej we wniosku. W trakcie oglgdzin
terenowych przeprowadzonych przezpracownikow Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego
8 wrze6nia 2017 r., stwierdzono zasadno66 wystqpienia - drzewa wyszczeg6lnione we wniosku sq
obumarle lub zamierajq. Z uwagi na oslabione wla6ciwo6ci mechaniczne sE one bardziej podatne na
zlamania lub przewr6cenie przez co stanowiq zagro2enie bezpieczefistwa, W trakcie oglgdzin
terenowych w obrgbie drzew wnioskowanych do usunigcia nie odnaleziono dziko wystgpujqcych
okaz6w ro6lin i zwierzqt objgtych ochronq gatunkowq.

Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83 ust. 1, art. 83a
ust. 1 oraz art. 90 ustawy z dnia '16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (L j. Dz. U. 22016 r., po2.2134
ze zmianami). Z tre6ci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu
z terenu nieruchomoSci lub jej czg6ci 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. Z mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usunigcie drzew
nie nalicza siq oplaty w przypadku drzew zagra2ajqcych bezpieczehstwu ludzi lub mienia w istniejqcych
obiektach budowlanych. Majqc na uwadze charakter zagospodarowania terenu (duze zwarcie
drzewostanu), zezwolenie na usunigcie drzew wyszczeg6lnionych w punkcie I sentencji decyli
udzielone zostalo beznalo2enia obowiqzku zastqpienia ich innymi drzewami,
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Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art.127 S 1, 129 51 i 52 Kodeksu postqpowania administracyjnego zwanego dalej kpa).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu (aft.130 Kpa). Wniesienie
odwr:lania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyli (art. 130 $ 2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decy4e. 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 (art. 127a $ I i S 2 Kodeksu
postgpowania administracyjnego)
Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna
z2qdaniem wszystkich stron lub gdywszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.
130 S 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Usunigcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowii bqdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop),
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zwierzqt
objgtych ochronq prawnq (aft.. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzql dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyli, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz zwr6ci6
sig ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza decyzja nie jest
to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w aft. 51 ust. 1 i art. 52
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

z up. Marszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastgpcy Dyrektora- Departamentu

Rolnictwa i Ochronv Srodowiska

Otrzvmuia:
Gmina Miasto t-6d2
Adres do korespondencji:
Zazqd Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska 81 10, 94-303 L5d2
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Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t. j

al Pils;udskiego 8
90-051 t_6d2
www.lodzkie.pl

tel. l+481 42 663 35 30
fax l+4gl 42 663 35 32
sekretariat. ro@ lodzkie.pl

Dz. U.22016 r. po2.1827).


