
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. E3c ust. 1, 3 i 4, art. 83d ust. 1 i 2, art, 86 ust. 1

pkt 4 i 5, art, 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochrcrnie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.,
poz. 2134 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 19tiCl r, - Kodeks postqpowanria administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2Q17 r., poz. 1257) - po rozpatrzeniu rvniosku Gminy Miasto t-6d2, reprezentowanej
przez Paniq Eweling Wr6blewskq (pismo znak: ZZM.WZ|V|.ZT.501.507.2017.GZ), rrwydanie zezwolenia
na usunigcie jednego drzewa z terenu nieruchomoSci przy ul. MySliwskiej 27 wLodzi (dzialka nr 179
w obrgbie G-12), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolif Gminie Miasto L6d2na usunigcie 1 szt. gruszy pospolitej o obwodzie pnia'100 cm, mierzonym

nawysokoSci 1,3 m, z terenu nieruchomo6ci przy ul. MySliwskiej2T wLodzi (dzialka nr'179 wobrgbie
G-12), zgodnie z lokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcq: na mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre6li6 termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 stvcznia 2018 r,

3. Nie naliczae oplat za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie
art. 86 ust. 1 pkt4 i5 ustawyz dnia'16 kwietnia 2004r. o o<;hronie przyrody.

4. Uzale2nic wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa, wynrienionego w punkcie 1, od wykonania przez
Gming Miasto t-6dZ nasadzenia zastqpczego jednej sztuki clrzewa, nalezqcego do gatunku kasztanowiec
czerwony (Aesculus xcarnea). Materiafem nasadzeniowym ma byd sadzonka drzewa o minimalnym
obwodzie pnia, mierzonym na wysokoSci 100 cm, wynoszEoym 12 cm.

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia
2018 r.',

b) lokalizacjq wykonania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, na terenre
nieruchomoSci pzy ul. MySliwskiel 27 wLodzi (dzialka nr '179 wobrqbie G-12) w pobtizu miejsca
po usuwanym drzewie, zgodnie zlokalizaqq wskazanq pzez wnioskodawcq w projekcie nasadzenia
dolqczonym do wniosku.

6. Zobowiqza6 Gming Miasto LOd2, do zlo2enia w Urzgdzie Marszalkowskim Woje'w6dztwa L6dzkiego
informacji o wykonaniu nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, w terminie 14 dni
od dnia jego wykonania, wraz z podaniem faktycznej daty posadzenia drzewa oraz zalqczeniem planu
sytuacyj neg o z zaznaczonq lokalizacjq posadzon eg o d rzewa.

UZASADNIENIIE
Do Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego wplynql wnioselr Gminy Miasto t-6d2, reprezentowanej przez

Paniq Eweling Wr6blewskq (pismo znak: ZZM,WZM.ZT.5A1.507 .2017.GZ), o wydanie zezwolenia
na usunigcie jednej gruszy pospolitej z terenu nieruchomoSci przy ul. My5liwskie127 wl:-odzi (dzialka nr'179
w obrqbie G-12). W uzasadnieniu wniosku podano, 2e drzewcr jest martwe. Wniosek spelnial wymagania
formalne okre5lone w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia'16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz.U. 22016 r., po2.2134 ze zm.).

Pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t 6dzkiego przeprowadzili w dniu 27 czerwca
2017 r. oglqdziny terenowe, w wyniku kt6rych ustalono, 2e drzevr'o wnioskowane do usuniqcia to 1 szt. gruszy
pospolitej o obwodzie pnia 100 cm, mierzonym nawysoko$ci 1,3 m. Drzewo posiada zywq koronq,
z posuszem stanowiqcym okolo 20Yo jej objqto6ci; pieh jest nieznacznie fukowato wygigty, jest na nim
widoczny rozlegly ubytek w miejscu po odlamanym niegdyS konarze; ponadto stwierrdzono liczne Slady
pr6chnienia. Grusza roSnie na nieruchomo5ci przy ul. MySliwskiei2T wLodzi, stanowiqcej teren zieleni przed
blokiem mieszkalnym przy ul. My5liwskiej 23. Drzewo znajdurje siq w bliskim sqsierCztwie chodnika dla



pieszych oraz jezdni ul. Strycharskiej. lstnieje ryzyko, 2e podczas silnego wiatru zlamie siq ono lub przewr6ci
w stronq przemieszczajqcych siq w jego pobli:Zu ludzi lub pojazd6w.
Podczas oglqdzin terenowych w obrqbie korony dzewa wnioskowanego do usuniqcia stwierdzono
niezasiedlone gniazclo naleZqce najprawdopodobniej do golgbia grzywacza (Columba palumbus), nie
stwierdzono obecnoSci dziko wystgpujqcych okaz6w gatunkow prawnie chronionych.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowego, wniosek o wydanie zezwolenia
na usuniqcie drzewa'wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decy4i uznano zazasadny. Zezwolenia
na usuniqcie przedmiotowego drzewa udzielcrno bez pobrania oplaty z tego tytulu, w oparciu o art. 86 ust. I
pkt 4 i 5 ustawy o ochronie przyrody. Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie
stanowi tak2e art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika,
2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krze'wu z terenu nieruchomoSci nie wpisanej do rejestru zabytkow
wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu
sprawuje f u n kcjg starosty, czyn noSci wykon uje rnarszalek wojewodztwa.

JednoczeSnie biorqc pod uwagg zadeklarowanE przez stronq mozliwoSc wykonania nasadzenia
zastgpczego, zezwolenie na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji
uzalezniono od wykonania nowego nasadzenia jednej sztuki drzewa, naleZqcego do gatunku kasztanowiec
czeruony, okre5lonego w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia 3'1 grudnia 2018 r. Miejsce
wykonania nasadzenia wskazano na terenie nieruchomo6ci przy ul. My5liwskiE 27 w Lodzi (dzialka nr 179
wobrqbie G-12), w poblizu miejsca po u$uwanym drzewie, zgodnie zlokalizaqq wskazanq przez
wnioskodawcq w projekcie nasadzenia dolqcz:onym do wniosku. Nakladajqc na stronq obowiqzek wykonania
nasadzenia zastqpcz:ego, wziqto pod uwagq termin nasadzenia wymieniony w jej wniosku, a lak2e
przedlozony przez strong projekt nasadzenia.

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczono jak sr:ntencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 51, '129 S 1 iS 2 K,cdeksu postqpowania administracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia od'wolania strona mozezrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, lkttiry wydaf decyzjq (art. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania
adm inistracyjnego).

3. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyz)a nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (adr. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywern terminu do wniesienia odwofania, gdy jest zgodna zZqdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie stronv zrzekly siq prawa do wniesienia odwofania (art. 130 S 4
Kodeksu postqpowania adm inistracyjnego).

5. Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowid bqdzie podstawQ do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. JeSli nasadzenie zastgpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo nie zachowa Zywotno6ci
po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed
uplywem tego terntinu , z ptzyczyn zale2ny,ch od posiadacza nieruchomo6ci, naloZony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzenia zastqpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia
zastqpczego zgodnie zzezwoleniem, bqdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym
w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzeganra zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzEt
objqtych ochronq prawnq (art. 52 ustawy rc ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

8. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nale;Zy wstrzymaC wycinkq drzewa oraz zwr6cic siq ze stosownym
wnioskiem do Gerneralnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie pr::yrody), gdy2 niniejsza decyla nie jest to,
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52
przyrody


