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DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1 , art. 83d ust. 1, art. 86 ust. '1

pkt 4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.22016 t. poz, 2134 ze zm.),
arL. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.

z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku, o znaku: 72M.W2M.2T.501.849.2017.WS Gminy Miasto t-6d2,
reprezentowanej przez Paniq Ewelinq Wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usuniqcie brzozy
brod awkowatej, M a rszalek Woj ew6dztwa t-6 dzki ego

orzeka

Zezwoli6, Gminie Miasto Lod2 na usunigcie bzozy brodawkowatej o obwodzie pnia 130 cm,
z terenu dzialki o numerze ewidencyjnym 145 obrgb W-'14, polo2onej przy ul. Mazowieckiej 214 w l-odzi,
zgodnie zlokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcg na mapie dolqczonej do wniosku.
Okre6li6 termin usunigcia dzewa do dnia 31 lipca 2018r.
Nie nalicza6 oplatza usunigcie drzewa na podstawie art.86 ust, 1 pkt4 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE

Dnia 21 lipca 2017 r. do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t-6dz
reprezentowanej przez Paniq Eweling Wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usunigcie brzozy
brodawkowatej o obwodzie pnia 130 cm, z terenu dzialki o numerze ewidencyjnym 145 obrgb W-14,
polozonej przy ul. Mazowieckiq2l4 w l-odzi. Do wniosku dolqczono dokumenty okre6lone w art. 83b ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Pani Ewelina Wr6blewska o6wiadczyla,2e Gmina Miasto
t-6dZ jest wla6cicielem ww. nieruchomo6ci na podstawie ksiggi wieczystej LDl M/00'123365/8.

W uzasadnieniu wniosku jako przyczyne zamierzonego usunigcia drzewa wskazano, ze jest ,,suche".
Wnioskodawca zwrocil sig z proSbq o zwolnienie z obowiqzku realizaqi nasadzenia zastgpczego z uwagi na
f akt,2e teren jest ggsto poro6nigty drzewami i krzewami oraz mocno zacieniony.

W dniu 8 wrze6nia 2017 r. pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego
przeprowadzili oglgdziny drzewa, podczas kt6rych stwierdzono zasadno66 wniosku. Brzoza jest calkowicie
obumarla. Z uwagi na oslabione wlaSciwo6ci mechaniczne, drzewo jest podatne na zlamania i pqknigcia,
stanowi wiqczagro2enie bezpieczehstwa ludzi oraz mienia w istniejqcych obiektach budowlanych.

Podczas oglgdzin, w obrgbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystqpowania okaz6w
gatunk6w prawnie chronionych. Uwzglgdnialqc pov'ry2sze okoliczno6ci, wniosek o wydanie zezwolenia na
usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji nale2alo uzna1zazasadny.

W niniejszej decyli nie nalozono obowiqzku wykonania nasadzenia zastgpczego z uwagi na brak
miejsca do jego realizacji (obszar poro6nigty duzymi drzewami oraz zakrzewiony). Sadzonka nie mialaby
prawidlowych warunk6w do rozwoju. Stwierdzono, 2e na dzialkach sqsiednich r6wniez wystgpuje ggsty
drzewostan, m,in, na zielericu przy ul, Mazowieckiej. Wprowadzenie nowego nasadzenia jest bezzasadne.

Podstawg prawnq do wydania decyli w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83 ust. 1, 83a ust. I
oraz arL 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz" U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).
Z treSci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomo6ci 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
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marszalek wojew6dztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usunigcie drzew nie nalicza

siq oplaty w przypadku drzew lub krzew6w, kt6re zagra2alq bezpieczeristwu ludzi lub mienia w istniejqcych

obiektach budowlanych, a z takimi sytuacjami mamy do czynienia 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. z 2016 r. poz. 1827) - zalqcznik do ustawy, cz. lll pkt 44, kol.4, pkt 6.

Biorqc powy2sze pod uwagq, orzeczonojak sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania (art.127 S 1, 129 51 i 52 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyli (art. 130 $ 1 i 2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2ezrzec sig prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszalkowi

Wojew6dztwa t-6dzkiego o6wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq

ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art.127a $ 1 i 2 Kpa),

Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich

stron lub gdy wszystkie strony zzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.130 $ 4 Kpa ),

Usunigcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako

usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawg do wymierzenia

administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).

Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w

dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniei zwierzql
objqtych ochronq prawna @rL 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzql dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd

w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstzyma6 wycinkg drzewa oraz zwr6ci6 sig ze

stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejsza decy4a nie jest to2sama z uzyskaniem zezwolenia na

odstqpstwa odzakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i aft'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:

1. Gmina Miasto t-6d2 reDrezentowana
przez Paniq Eweling Wr6blewskq
p.o. Dyrektora Zarzqdu Zieleni Miejskiej wt-odzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6d2
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al. Pilsudskiego 8
90-051 t6d2
www.lodzkie.pl

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