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pkt4 i5, art. 90 ustawy z dnia'16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz:. U.22016 r. poz. 21342e
zm ), art'.4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrociy i ustawy o lasach (Dz. Uz 2016 roku poz. 2249) oraz art.. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postqpowanra
administracyjnego (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku, znak: ZZM.WZM.
zT'501.1'469.2016.BW Gminy Miasto t-6d2, reprezentowanej przez Paniq Ewelinq Wroblewskq, o wydanre
zezwolenia na usunigcie kasztanowca bialego, Marszalek Wojew6dztwa t_6dzkiego

orzeka

Zeztuoli6, Gminie Miasto L6d2 na usuniqcie kasztanowca bialego o obwodzie pnia i55 cm
z tenenu dzialki ewidencyjnej 398/5 obrqb B-47, stanowiqcej pas drogoury ulicy Zuli pac:rnowskiej
w t-odzi, zgodnie zlokalizacjqwskazanq przez wnioskodawcg na mapie dolqc;zonej do wniosku,
Okrer6li6 termin usunigcia drzewa do dnia 31 grudnia 2017 roku, pod nastqpujqcym warunkiem:
- w przypadku zasiedlenia gniazda lub zlokalizowania w obrgbie zadrzewienia innych zasiedlonych
gnia:zd oraz wystqpowania gatunkow chronionych, prace z wycinkq drzewa nale2y bezwzglg4nie
przerwac.

Nie nalicza6 oplat za usunigcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 i ti ustawy z dnia 16 kwietnia
2004. roku o ochronie przyrody.
Uzale2nic wydanie zezwolenia na usunigcie kasztanowca bialego od zaLstqpienia go przez Gminq
Miasto t-6d2 nowym drzewem - kasztanowcem czerwonym o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo
uforrnowanej bryle korzeniowej, o obwodzie pnia nie mniejszym ni2 12 cm (pomiar na wysokoSci .100

cm).
Ustafi6: a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego do dnia 31 grudnia 2017 r.,

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastgpczego na dzialce o nr ewid. 39g/9 obrqb B-47
w t-odz i, zg od n i e z lokalizaciqza p ro pon ow anE przez wn ioskod awca.

Zob<>wiqza6 Gming Miasto t-6d2 do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa t6dzkiego
o6wiadczenia o wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastgpczego, w terminier 14 dni od dnia wykonania,
podajqc faktycznq datg posadzenia oraz zalqczajqc plan sytuacyjny z zaznaczonq lokalizacjq
posadzonego drzewa

UZASADNIENIE

Dnia 4 listopada 2016 r- do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t_6rlz,
reprezentowanel przez Paniq Eweling Wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usuniqcie kasztanowca bialego
o obwodzie pnia 155 cm z terenu dzialki ewidencyjnej 398/5 obrgb B-47, stanowielcej pas drogowy uticy Zuli
Pacanows;kiej w t-odzi Do wniosku dolqczono dokumenty okreslone w art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnra
2004 r o ochronie przyrody.

w uzasadnieniu wniosku jako ptzyczyne zamierzonego usunigcia drzewa wskazano na
wystQpowanie pr6chniejEcego ubytku u podstawy pnia. Lokalizaqa drzewa prz,ewidzianego do usuniqcia
zostala wskazana na mapie stanowiqcej zalqcznik graficzny do wniosku.

W dniu 28 grudnia 2016 r. pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego
przeprowetdzili oglqdziny przedmiotowych drzew podczas, kt6rych potwierdzono stan przedstawiony we
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wniosku - kasztanowiec posiada pr6chniejqcy ubytek u podstawy pnia, a jego system korzeniowy jest
czg6ciowo wyniesiony ponad powierzchnig gruntu. Drzewo posiada zachwianq statykg i oslabione
wlar3ciwo5ci mechaniczne, istnieje zagrozenie pqkniqcia pnia u podstawy i przewrocenia sig pnia. W koronie
kasztanowca zaobserwowano obecnoS6 gniazda ptasiego niebgdqcego gniazdem golqbia grzywacza
W zwiqzku z tym, pcstanovrieniem z dnia 29 grudnia 2016 r. Marszalek Wojewodztwa t-odzkiego, dzialajEc
na podstawie art 63c ust 2 ustawy z dnia'16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, zawiesit z urzgdu
postgpowanie dotyczqce udzielenia zezwolenia na usunigcie kasztanowca bialego, do czasu dostarczenia
przez wnioskodawcg zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi na odstgpstwa od
zakaz6w okreSlonych w art. 52 ust. 1 pkt 7 i 8 cyt ustawy

Pismem z dnia 7 lutego 2017 r. (data wplywu 17 lutego 2017 r ) Pani Ewelina Wroblewska zlo|yla
wniosek o odwieszenie postqpowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na kasztanowca
bialego, przesylajqc jednoroze6nie decyzjg z dnia 3 lutego 2017 r Regionalnego Dyrektora Ochrony
Sro,Cowislra w t-odzi, znak: WPN-11.6401.34.2017.MS, zezwalaiqcq Gminie Miasto t-6d2 na zniszczenie
gniazda sroki oraz jej siedliska bqdqcego obszarem rozrodu, wychowu mlodych, odpoczynku, migracji lub
Zerowania w zwiqzku z konieczno6ciq usuniqcia kasztanowca bialego o obwodzie pnia 155 cm, rosnqcej na
terenie dziatki stanowiqcej pas drogowy ulicy Zuli Pacanowskiej w t-odzi.

Uwzglqdniajqc pou/y2sze okoliczno6ci, wniosek o wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa
wynrienionego w punkcie 1 rsentencji decyzji naleZalo uznae za zasadny.

Nia podstawie art. B3c ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ uzaleZnit
wydanie :zezwolenia na usunigcie drzewa od wykonania nasadzenia zastgpczego w postaci jednego
egzemplarza kasztanowca czerwonego o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle
korzeniowej, o obwodzie pnia nie mniejszym niZ12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm), na dzialce o nr ewid.
398/9 obrqb B-47 w Lodzi - zgodnie z treSciq wniosku.

W punkcie 2 sentencji decyzji zawarlo warunek umieszczony w decyzji Regionalnego Dyrektora
Ocfrrony Srodowiska z dnia 2 lutego 2017 r , znak. WPN-ll 6401.34.2017.MS.

Podstawg pfawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi 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 usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci nie
wpisanej do rejestru zabytk6w wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent
miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynno6ci wykonuje marszalek wojew6dztwa
Natrcmiast na mocy art. BG rrst. 1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy za usunigcie drzew nie nalicza siq oplaty w przypadku
drzew lub krzew6w, ktore zagraZajq bezpieczeristwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych
lub zagreilqcych bezpieczehstwu ruchu drogowego, a z takimi sytuacjami mamy do czynienia
w omawianym przypadku. JednoczeSnie, art 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie
przyrodycrrazustawyolasach(Dz.U 22016r.poz.2249)stanowi,zedopostgpowahwsprawach,oktorych
mowa w art. 83-87 ustawy :zmienianej w art. '1 (ustawy o ochronie przyrody), wszczqtych i niezakonczonych
decylq ostatecznq przed dniem wejScia w zycie tejze ustawy, stosuje siq przepisy nowe ( . ).

Niniejsze zezwolenire jest zwolnione z optaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
rokuooplacieskarbowej (t.j.Dz U.z2016r.poz 1827)-zalqcznikdoustawy,cz. lll pkt44,kol 4,pkt6.

Biorqc powyzsze pod uwagq, otzeczonojak sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-otlzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojewodztwa t-odzkiego, 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 (art.130 Kpa). Wniesienie
odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 2 Kpa).
Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich
stron (art.'130 $ 4 Kpa ).
Jezeli nasadzenie zastqpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo nie zachowa zywotnoSci po
3 latach od dnia uplyvuu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uptywem tego
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Iermlnu' z przyczyn zaleznych od posiadacza nieruchomosci, nalozony zostanie ponowniew drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzewa. w przypadku niewykonania nasaozenia zastqpczegozgodnie z zezwoleniem, bgdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnymw administracji (art' 86 ust. 2 i 3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody).
Usunigcie drzewa poza terminem okre5lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potiaktowane zostanie jakousunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawg do wymierzeniaadministracyjnej kary pieniqznej (art. 8g ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyli na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6wdotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqtobjqtych ochronq prawnE @rt' 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania z:wierzqt dzikich.w przypadku stwierdzenia obecnosci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazdw trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymai wycinkq drzewa oraz zwrocii sig zestosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektoraochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gJyz niniejs za decyla nie.yest to2sama z uzyskaniem zezwolenia naodstQpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. s2 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
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Otrzvmuia:

1 Gmina Miasto t_6d2 reprezentowana
przez Paniq Ewelinq Wroblewska
p.o-.Dyrektora Zarzqdu Zieteni Miejskiej w l_odzi
ul. Konstantynowska B/1 0
94-303 I_6d2
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