
MarszaNek Wojew6dztwa Lodzkiego

N-6d2, dnia 31 stycznia 2018 r.
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Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1 i 3, art. 83d ust. 1 i 2, art. 86 ust. '1

pkt4, aft.90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z2018r.poz.142zezm.),
arL 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U,
z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku o znaku: ZZM.WZMZT.501j749.2017.82 Gminy Miasto t-6d2,
reprezentowanej przez Paniq Ewelinq Wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usunigcie ,,wierzby kruchej"
z terenu dziatki polo2onej przy posesji o adresie Parcelacyjna 9b, Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeRa

1. Zezwolif Gminie Miasto t-od2 na usunigcie wierzby bialej o obwodzie pnia 158 cm, znajdujqcej sig
w granicy dzialek 15114 i'15115 obrgb B-42 w Lodzi (przy posesji o adresie Parcelacyjna 9b), zgodnie
zlokalizailqwskazanq przez wnioskodawcg na mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre5li6 termin usunigcia drzewa do dnia 30 listopada 2018 r.

3. Nie nalicza6 oplatza usunigcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt4 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody.

4. Uzale2ni6, wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji od
zastqpienia go przez Gminq Miasto t-od? nowym drzewem klonem polnym 'Elsrijk'

o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzeniowej, o obwodzie pnia nie
mniejszym ni212 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).

5. Ustali6: a)termin wykonania nasadzenia zastqpczego do dnia 31 grudnia 2018 r.,
b) lokalizacjq wykonania nasadzenia zastqpczego w bliskim sqsiedztwie drzewa
usuwanego, zgodnie zlokalizaqq zaproponowanEprzez wnioskodawcg na mapie dolqczonej
do wniosku.

6. Zobowiqzae Gminq Miasto l-od2, do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa N-6dzkiego informacji
o wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastgpczego, w terminie'14 dni od dnia wykonania, podajqc
faktycznq datq posadzenia oraz zalqczajqc plan sytuacyjny z zaznaczonq lokalizacjq posadzonego
orzewa.

UZASADNIENIE

Dnia 19 grudnia 2017 r. do Marszalka Wojew6dztwa i-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t-6d2,
reprezentowanej przez Paniq Ewelinq Wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usuniqcie wierzby kruchej
o obwodzie pnia 158 cm, znajdujqcej sig w granicy dzialek 15114 i 15/15 obrgb B-42 w N-odzi (przy posesji
o adresie Parcelacyjna 9b). Do wniosku dolqczono dokumenty okreSlone w ar1. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.

W uzasadnieniu wniosku jako przyczyne zamierzonego usunigcia drzewa wskazano, 2e drzewo
posiada pr6chniejqce ubytki pnia i jest niebezpiecznie pochylone w stronq chodnika. Pani Ewelina
Wr6blewska o6wiadczyla, 2e Gmina Miasto t6dz jest wla6cicielem powyZszych nieruchomo6ci na podstawie
ksiqg wieczystych 1D1M100125704/'1 i LDIM/00055920/9.



W dniu 12 slycznia 2018 r. pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa i-6dzkiego
przeprowadzili oglqdziny drzewa, podczas kt6rych stwierdzono, 2e jest to wierzba biala. Drzewo posiada
czg6ciowo odlamanq korong i jest znacznie pochylone w strong pobliskiego chodnika. Drzewo stanowi
zagro2enie bezpieczehstwa ludzi oraz mienia w istniejqcych obiektach budowlanych z uwagi na oslabione
wla6ciwoSci mechaniczne i zachwianq statykg. lstnieje zagro2enie zlamania pnia bqd2 przewr6cenia sig
calego drzewa.

Na podstawie art. 83c ust. 3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ uzale2nil
wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa od wykonania nasadzenia zastgpczego w postaci jednego klonu
polnego'Elsrijk'o dobrze wyksztalconej koronie iprawidlowo uformowanej bryle korzeniowej, o obwodzie
pnia nie mniejszym niZ12 cm (pomiar na wysoko6ci 100 cm) w bliskim sqsiedztwie drzewa usuwanego -
zgodnie z tre6ciq wniosku.

Podczas oglgdzin, w obrgbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystgpowania okazow
gatunkow prawnie chronionych. Uwzglgdniajqc powyZsze okoliczno6ci, wniosek o wydanie zezwolenia na
usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji naleZalo uzna6,za zasadny.

Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art.83 ust.'1, art.83a
ust. 1 oraz art, 90 ustawy z dnia'16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze
zm.). Z treSci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci lub jej czqSci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent
miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojew6dztwa.
Natomiast na mocy art. 86 ust, 1 pkt 4 cyt. ustawy za usunigcie drzew nie nalicza siq oplaty w przypadku
drzew lub krzew6w, ktore zagra2lqbezpieczehstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych,
a taka sytuacja wystgpuje 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. U.22016 r. poz. 1827)-zalqcznik do ustawy, cz. lll pkt 44,kol4, pkt6.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

1, Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa l-odzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art.127 S 1, 129 S1 i52 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
wterminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g I i2 Kpa).
Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2ezrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojewodztwa t-6dzkiego o6wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyla staje sig ostateczna i prawomocna (art.127a g 1 i 2 Kpa).
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem wszystkich
stron lub gdywszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art.'130 g a Kpa ).
Jezeli nasadzenie zastgpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewo nie zachowa zywotno6ci po
3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomo6ci, natozony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzek jego posadzenia. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego
zgodnie z zezwoleniem, bqdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym
w administracji (ad. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietrria 2004 r. o ochronie przyrody).
Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bgdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt '1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zwierzEt
objgtych ochronq prawnE (ar1. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowaniazwierzqt dzikich.
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8. W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich sie.dlisk, ostoi bEd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkq drzewa oraz 2wr6ci6 siq ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (aft. 56 uoop), gdyz niniejsza decyla nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na
odstqpstwa od zakaz1w zawartych w ad, 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

z up. Marszalka
Woj ew6dztwa t-6dzkie go

Radoslaw Mikula
p.o. Zastgpcy Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Otzvmuia:

1. Gmina Miasto t-6d2 reprezentowana
przez P aniq Ewelinq Wr6blewskq
p.o. Dyrektora Zazqdu Zieleni Miejskiej wtodzi
ul. Konstantynowska B/1 0
94-303 L6d2

2. ala

al. Pilsudskiego I
90-051 t 6d2
www.lodzkie.pl

tel. l+481 42 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekreia riat, ro@ lodzkie.pl


