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DECYZJA,

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. B3a ust. 1, art. E3c ust. 1 i 3, art. 83d ust. '1 i 2, art. 86 ust. 1

pkt 4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwretnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 t. poz. 2134 ze zm.),

art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postqpowania administracyjnego (t'j. Dz. U.

z2Oi7 t. poz. 12sT), po rozpatrzeniu wniosku znak: ZzM.wzlM.zI.5o1 542.2017.BW Gminy Miasto t-6d2,

reprezentowaneJ p7ez Paniq Milenq Olczak, o wydanie zezwolenia na usunigcie dwoch jarzqbow

pospolitych, Marszalek Wojewodztwa t-odzkiego
orzeka

1. Zezwoli1 Gminie Mrasto t-od2 na usuniqcie dwoch jarzqbdw pospoiitych o obwociach pni 82 cm i 87 cm

z terenu dzialki o nr ewid. 238t12 obrgb B-47, polozonej przy ul. organizacji WiN 7 w t-odzi, zgodnie

zlokalizacjqwskazanq przez wnioskodawcq na mapie dotqczonej do wniosku.

2. Okre6li6 termin usuniqcia drzew do dnia 31 stycznia 2018i r'

3. Nie nalicza6 oplatza usunigcie drzew na podstawie art.86 ust. 1 pkt4 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004

roku o ochronie PrzYrodY.
4. Uzale2ni6, wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew wyrnienionych w punkcie '1 sentencji decyzji od

zastqpienia ich nowymi drzewami - dwiema gruszami drobnoowocowymi 'Chanticleer', o dobrze

wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych brylach korzeniowych, o obwodach pniwynoszEcy

minimum 12 cm na wYsoko5ci 100 cm.

5. Ustali6: a) termin wykonania nasadzef zastgpczych do dnia 31 grudnia 2018 r.,

b) lokalizacjg wykonania nasadzeh zastqpczych na dzialkach ewidencyjnych 238112

i23Bl13 obrqb B-47 w Lodzl
6. Zobowiqza6 Gminq Mrasto L6d2, do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego informacji

o wykonaniu obowiqzku nasadzeh zastqpczych, w terminie 14 dni od dnia wykonanta, podajqc

faktycznq datq posadzenia oraz zalqczajqc plan sytuacyiny z zaznaczonq lokalizacjq posadzonych

drzew.

UZASADNIENIE
Dnia 12 czenvca 2017 r. do Marszalka Wojewodztwa t odzkiego wplynqt wniosek Gminy Miasto t-od2,

reprezenrowaneJ przez Paniq Ewelinq Wroblewskq, o wydanie zezwolenia na usunigcie dwoc;h jarzqbow

pospolitych o obwodach pni 82 cm i 87 cm z terenu dziatki o nr ewid. 238112 obrgb B-47, polozonej przy ul

Organizacji WiN 7 w t-odzi. Do wniosku dol4czono dokument5r okreSlone r,"r ail. 33b ustawy z Cnia 16 l<wietnia

2004 r. o ochronie PrzYrodY
W uzasadnieniu wniosku jako przyczyny zamierzonego usuniqcia drzew wskazano na wystqpowanie

prochniejqcego ubytku u podstawy pnia i zamieranie jarzgbu o obwodzie pnia 82 cm oraz obumarcie

i wystgpowanie pr6chniejqcego ubytku w przypadku jarzqbu o obwodzie pnia 87 cm. W dniu 21 czenNca

2Oj7 r. pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego przeprrowadzili oglqdziny

przedmiotowych drzew podczas, kt6rych potwierdzono stan prrzedstawiony we wniosku - drzewa posiadajq

prochniejqce ubytki, jarzqb o nr inw. 2 (87 cm) jest obumarly, aiarzqb o nr inw. 1 (82 cm) posiada jedynie

kilka zywych odrostow. Drzewa z uwagi na oslabione wla5ciwoSci mechaniczne sE prodatne na zlamania

i przewr6cenie przez co stanowiq zagtoaenie bezpieczefstwa ludzi oraz mienia w isrtniejqcych obiektach

budowlanych, a ich usuniqcie powinno nastqpi6 najp6zniej do konca stycznia 2018r., a nie do koica grudnia

2018 r, jak podano we wniosku
podczas oglgdzin, w obrqbie przedmiotowych drzew nie stwierdzono wystqpowania okaz6w

gatunkow prawnre chronionych. Uwzglqdniajqc powyzsze ok:olicznoSci, wniosek o wydanie zezwolenia na

usunigcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji decyzji naleZato uznae za zasadny.

Pismem z dnia 27 czerwca 2017 r. wnioskodawca zostal poinformowany o zebraniu calo5ci materialu

dowodowego w przedmiotowej sprawie na podstawie, kt6reg,c uznano wniosek za uzasadniony oraz o tym,

Ze ze wzglqdu na zagrozenie bezpieczehstwa ludzi oraz mienia, drzewa powinny zostad usuniqte najpozniej



do kofica stycznia 2o1B r', a nie do kohca grudnia 2018 r.,jak podano we wniosku. w okreslonym terminrestrona nie zglosila uwag.
Na podstawie art. 83c ust' 3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2Oo4 r. o ochronie przyrody, organ uzaleznilwydanie zezwolenia na usunigcie drzew od wykonania nasadzen zastqpczych w postaci dw6ch gruszy

drobnoowocowych 'chanticreer' - zgodnie z tresciq wniosku.
Podstawq prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. g3a ust. 1 oraz art. 90ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. tJ. z 2016 t. pol.2134 ze zm.). Z trescrcytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci nrewpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydentmiasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnosci wykonuje marszalek wojewodztwa.

Natomiast na mocy art. 86 ust' 1 pkt 4 cyt. ustawy r" ,rrnigcie drzew i krzew6w nie nalicza siq oplatyw przypadku drzew lub krzew6w, kt6re zagrazalq bezpieczehstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektachbudowlanych, aztak;'qsytuaciq 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. lJ. z 2016 t. poz. 1827) - zatqcznik do ustawy, .=. itt pt t 44, kot.4, pkt 6.
Bjorqc powyzsze pod uwagg, ozeczonojak sentencji.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronorn odw otegium Odwolawczegow Lodzi, wniesione za posrednictwem Marszalka rmiiie ,14 dni od daly jej
^ otrzymania (art. 127 S 1, 129 51 i g2 Kodeksu posl2' Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. wniesienie odwolanra
^ w.terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S t iZ fpa).3 w trakcie biegu terminu do wniesienia'odwolania strona moze ztzec sig prawa do wniesienia odwolanrawobec organu administracji publicznej, kt6ry

Wojew6dztwa t_ridzkiego oSwiadczen ia o zrzecze

uuDl.vpDr.wd os zaKazQw zawanycn w an. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie pr

Otzvmuia:

al. Pilsudskiego 8
90-051 r.6d2
wwlv.lodzkie.pl

tel. l+481 42 663 35 30
fax l+481 42663 35 32
sekretariat. ro@lodzkie.pr
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