
MarszaNek Wojewodztwa t 6dzkiego

RSil.71 20"3,41 1.201 7.SM l-6d2, dnia 28 listopada 2017 r

DECYZJA
Na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust. 1, art.83c ust. 1,9i4, art.83d ust. 1 i2, art. g6 ust. 'l

pkt 4, 5 i '10, afi. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2 2016 r.,
poz. 2134 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeki postgp'owania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. 2.2017 r., poz. 1257) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Mijsto t-od2, reprezentowan"el
przez Paniq Eweling Wr6blewskq (pismo znak: ZZ\A.WZM.ZT.5O1jOO7.2017.GZ), o wydanie zezwotenii
na usunigcie siedmiu drzew z terenu pas6w drogowych: a nr j24li1w obrgbie G-2),
ul. Pabianickiej (dzialka nr 113 wobrqbie G-12), ul. San /15 w obrqbie G'-12) oraz
ul. Browarnej w t-odzi (dzialka nr 4611s w obrgbie G-12), Ma t_6dzkiego

orzeka:
1' Zezwolif' Gminie Miasto N-od2 na usunigcie 1 szt. topoli mieszahca euroamerykahskiego o obwodzie

pnia 362 cm, mierzonym na wysoko6ci 1,3 m (drzewo nr 2 wg wniosku strony), zierenu pasa orogowego
ul. Pabianickiej wt-odzi, vis a vis nr 54 (dzialka nr 113 w obrqbie G-12), zgodnie zlokalizaqq*"i"r"iq
przez wnioskodawcg na mapie dolqczonej do wniosku"

2. Okre6li6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 sierpnia 201g r.

3. Nie nalicza6 optat za usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie
art.86 ust.'l pkt 4,5i10 ustawyzdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody.

4 Uzale2nie wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od wykonania przez
Gming Miasto t-6d2 nasadzenia zastgpczego jednej sztuki drzewa, nalezqcego do gatunku klon
zwyczainy (Acer platanordes). Materialem nasadzeniowym ma byd sadzonka' dLewa d minimalnym
obwodzie pnia, mierzonym na wysoko6ci 100 cm, wynoszEcym j2 cm.

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, do dnia 31 grudnia
2018 r.;

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, na terenie pasa
drogowego ul. Pabianickiejw i-odzi, vis a vis nr 54 (dzialkanr 113 w obrgbie G-12), w poblizu miejsca
po usuwanym drzewie, zgodnie zlokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcq w projekcie nasadzenia
dolqczonym do wniosku.

6. Zobowiqzaf' Gming Miasto l-od2, do zlo2enia w Urzgdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa t-6dzkiego
informacji o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, w terminie 14 d-'ni
od dnia jego wykonania, wraz z podaniem faktycznej daty posadzenia drzewa otaz za+aczeniem planu
sytuacyjnego z zaznaczonq lokalizacjq posadzonego drzewa.

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto N-6d2, reprezentowanej przez

Paniq Ewelinq Wr6blewskq (pismo znak'. ZZM.\AZM.ZT.5O1jOO7.2O1Z .GZ), o wydanie zezwotenia
na usuniqcie siedmiu drzew z terenu pas6w drogo ialka nr 124i11w obrgbie G-2),
ul. Pabianickiej (dzialka nr 113 w obrqbie c-12), r 45115 w obrgbie G'_12) oraz
ul. Browarnej w t-odzi (dzialka nr 46115 w obrqbie wniosku podano, ze drzewa sa
martwe lub zasychajqce. Wniosek spelnial wymagani w art. 83b ust. 1 ustawv z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z2016r.,poz.2134zezm.)

Pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego przepiowadzili w dniu
17 pa2dziernika 2017 r. oglqdziny terenowe, w wyniku kt6rych ustalono m.in., 2e wnioskowane do usuniqcia
drzewo nr 2 to 1 szt. topoli mieszahca euroamerykahskiego o obwodzie pnia 362 cm, mierzonym
nawysokoSci 1,3 m, rosnqcej na terenie pasa drogowego ul, Pabianickiej w N-odzi, vis a vis nr 54 - drzewojest martwe; na pniu oraz w miejscach po usunigtych wcze6niej konarach sq widoczne ubytki
z wypr6chnieniami oraz owocniki grzyb6w.



lstnieje ryzyko, 2e podczas silnego wiatru przedmiotowe drzewo ztamie sig lub przewr6ci w strong
przemieszczajqcych sig w jej poblizu ludzi lub pojazd6w.
Podczas oglgdzin terenowych w obrgbie drzewa wnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci
dzi ko wystqpujqcych okazow gatunk6w prawn ie chron ionych.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowego, wniosek o wydanie zezwolenia
na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji uznano zazasadny. Zezwolenia
na usuniqcie przedmiotowego drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, w oparciu o art. 86 ust. 1

pkt4, 5 i 10 ustawy oochronie przyrody. Podstawg prawnq do wydania decyzji wprzedmiotowym zakresie
stanowi tak2e arL. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych
przepisow wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej czq6ci
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
wojew6dztwa.

Jednocze6nie biorqc pod uwagg zadeklarowanE przez strong mozliwo66 wykonania nasadzenia
zastgpczego, zezwolenie na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji
uzale2niono od wykonania nowego nasadzenia jednej sztuki drzewa, nale2qcego do gatunku klon zwyczajny,
okre6lonego w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, wterminie do dnia 31 grudnia 2018r. Miejsce
wykonania nasadzenia wskazano na terenie pasa drogowego ul. Pabianickiej w t-odzi, vis a vis nr 54 (dzialka
nr 113 w obrgbie G-12), w poblizu miejsca po usuwanym drzewie, zgodnie zlokalizacjq wskazanq przez
wnioskodawcq w projekcie nasadzenia dolqczonym do wniosku. Nakladajqc na strong obowiqzek wykonania
nasadzenia zastgpczego, wziqto pod uwagg termin nasadzenia wymieniony w jej wniosku, a tak2e
przedlo2ony przez strong projekt nasadzenia.

Rozstrzygnigcie w sprawie wydania zezwolenia na usuniqcie pozostalych drzew objgtych wnioskiem,
zgodnie z art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie przyrody, zostanie zawarte w odrqbnej decyli Marszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego, po uzgodnieniu jej tre6ci z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w t-odzi.

Biorqc powy2sze pod uwagq, otzeczonojak sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji pzysluguje 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 S 1 iS 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec siq prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg @rt.. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

3. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
wterminie wstrzymuje wykonanie decyzji (afi. 130 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu pzed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2Edaniem wszystkich
stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu postqpowania
adm inistracyjnego).

5. Usuniqcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako usuniqcie
drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawq do wymierzenia administracyjnej kary pieniqznej
(art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Je6li nasadzenie zastqpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewo nie zachowa 2ywotnoSci
po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyli lub pzed uplywem
tego terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomo6ci, naloZony zostanie ponownie w drodze decyzji
obowiqzek wykonania nasadzenia zastgpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastQpczego zgodnie
z zezwoleniem, bqdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym
wadministracji (art. 86 ust.2 i3 ustawy o ochronie pzyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w dotyczqcych
niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronief zwierzqt objgtych ochronq prawnE
(ar|. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.

8. W pzypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdz gniazd w trakcie wykonywania
przedmiotowe j decyzyi, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz zwr6cic siq ze stosownym wnioskiem do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie
przyrody), gdy2 niniejsza decyzja nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na odstqpstwa od zakazow zawartych
w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody

z up. Marszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastqpcy Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska


