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DEcyzJA ii' .

Na podstawie art. 83 ust' 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. g3c ust. 1 i 3, art. g3d ust. 1 i 2, art. g6 ust. 1pkt 4' art 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. lJ. z 2016 r. poz. 2134 ze 2m.,1,art' 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2016 r' poz' 23 ze zm') oraz art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodekspostepowania administracyjnego oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. u.22017 r. poz. g35) po rozpatrzeniuwniosku znak: zZM'wzM'zr'501.314.2017.BW Gminy Miasto l-6d2, reprezentowanej przez paniqEweling
wr6bfewskq, o wydanie zezwolenia na usuniqcie,,topoli wloskiej", Marszalek wojew6dztwa t_odzkieqo

zezwoli|' Gminie Miasto Lod2 nar.rn'u"l"t,too""lii="r", odm. wroskiej o obwodzie pnia 306 cmz terenu dzialki o nr ewid. 33/2 obrqb B-48, polozonel przy ul. obrohc6w westerplatte 2g, zgodniez lokalizaciq ws kaza nq przez wn ios kodawca n a map ie dorqczo nej do wn ios ku.Okre6li6 termin usunigcia drzewa do dnia 31 stycznia 201g r.
Nie nalicza6 oplat za usuniqcie dtzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dma16 kwietnia 2004roku o ochronie przyrody.
Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji odzastqpienia go nowym drzewem glogiem posredni4n 'Paul's scarret', o dobrze wyKsztalconej koroniei prawidlowo uformowanej bryle kozeniowej, o obwodzie pnia wynoszqcym minimum 12 cm nawysokoSci 100 cm.
Ustali6: a) termin wykonania nasadzenia zastgpczego do dnia 31 grudnia 2o1g r ,b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastgpczego na dzialce ewidencyj nej 33l2obrqb B-4gw Lodzi.
zobowiqzad Gminq Miasto Lod2, do pzedlo2enia Marszalkowi woiew6dztwa L6dzkiego informacjio wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastgpczego, w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc

:fl$:ta 
datg posadzenia oraz zalqczalqc plan sytuacyiny z zazt aczonE tokatizacjq posadzonego

UZASADNIENIE
Dnia 16 maja 2017 r do Marszalka Wojewo

reprezentowanej przez paniq Ewelinq Wr"obler^rskq
o obwodzie pnia 306 cm z terenu dzialki o nr e
Westerplatte 28. Do wniosku dolqczono dokumentv
o ochronie przyrody.

zafnierzonego usunigcia drzewa wskazano na

h, jest podatna na zlamania w dolnej czgsci pnra

powrnno nastqpic najp62niej do ko6ca stycznia ,o,u'"ll".i?T"T:'lff:"'#,rli;:H:|, l'ilT:"r"';:;#:wniosku.
Podczas oglgdzin, w obrgbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystgpowania okaz6wgatunk6w prawnie chronionych' Uwzglqdnia.yqc powyzsze okolicznosci, wniosek o wydanie zezwolenia nausuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji nalezalo uznac zazasaonv.
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Pismem zdnia2T czerwca2017 r. wnioskodawca zostal poinformowany o zebraniu calo6ci materialu
dowodowego w przedmiotowej sprawie na podstawie, ktorego uznano wniosek za uzasadniony oraz o tym,
2e ze wzglqdu na zagroZenie bezpieczeristwa ludzi oraz mienia, drzewo powinno zosta6 usuniqte najpozniej
do kofica stycznia 2018 r., a nie do kohca gruclnia 2018 r., jak podano we wniosku. W okre5lonym terminie
strona nie zglosila uwag.

Na podstawie art 83c ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ uzaleZnil
wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa od wykonania nasadzenia zastqpczego w postaci glogu
poSredniego'Paul' s Scarlet'.

Podstawq prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowr 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 treSci
cytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo5ci nie
wpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent
miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojewodztwa.
Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usunigcie drzew i krzew6w nie nalicza siq optaty
w przypadku drzew lub krzew6w, kt6re zagraZajq bezpieczefstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach
budowlanych, a z takq sytuacjq mamy do czynienia w omawianym przypadku.

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia '16 listopada 2006
roku o optacieskarbowej (t.j. Dz. U.22016t.pctz.1827)-zalqcznik do ustawy, cz. lll pkt 44,kol4, pkt6.

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczono jak sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom 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 Sl i 52 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu (art.130 Kpa). Wniesienie
odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyli (art. 130 $ 2 Kpa).
Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z Zqdaniem wszystkich
stron (art.130 $ 4 Kpa ).
JeZeli nasadzenie zastqpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo nie zachowa ZywotnoSci po
3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzek jego posadzenia. W pzypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego
zgodnie z zezwoleniem, bqdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym
w administracji(art. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody).
Usuniqcie drzewa poza terminem okre5lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowiC bgdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku pzestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schroniefi zwierzqt
objgtych ochronq prawnE (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.
W przypaciru stWierdzenia obecno6ci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkq drzewa oraz zwroci6 sig ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejszadecy4a nie jest toZsama z uzyskan
odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art 51 ust. 1 i art. 52 ust. '1 ustawy o ochronie
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