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Ma rszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

t-6d2, dnia 7 grudnia 2017 r.
RSil.71 20.3.496.201 7.KS

{''
DECYZJA fi\

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. g3c ust. 1, art. g3d ust. 1, ad. g6 ust. 1pkt 4, art' 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. u. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.),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.wz[.zT.5o1 .131g.2017.BZ Gminy Miasto t_6d2,reprezentowanei przez Paniq Beatq Jgdrusiak, o wydanie zezwolenia na usunigcie brzozy brodawkowatej,
Marszalek Wojew6dztwa t_6dzkiego

orzeka

zezwolif Gminie Miasto l-od2 na usunigcie brzozy brodawkowatej o obwodzie pnia 160 cm, z terenu
dzialki ewidencyjnej nr 41116 obrgb B-42 przy ul. Pasjonistow 1w t--odzi,zgodnie zlokalizaclqwskazanq
przez wnioskodawcg na mapie dolqczonej do wniosku.
okre6fi6 termin usunigcia drzewa do dnia 31 pa2dziernika2olg r.
Nie nalicza6 oplatza usunigcie drzewa na podstawie art.86 ust. 1 pkt4 ustawyz dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE

Dnia 6 listopada 2017 r. do Marszalka wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t 6dz,reprezentowanei przez Paniq Beatg Jqrlrusiak, o wydanie zezwolenia na usunigcie brzozy brodawkowatej
o obwodzie pnia 160 cm, z terenu dzialki ewidencyjneinr 41/16 obrqbB-42polo2onej przy ul. pasjonist6w Iw l-odzi' Do wniosku dolqczono dokumenty okreslone w art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronieprzyrody' Pani Beata Jqdrusiak oswiadczyla, ze Gmina Miasto t-6dz jest wlascicielem ww. nieruchomosci napodstawie ksiggi wieczystej nr LDI M/0003021610.

w uzasadnieniu wniosku jako przyczyne zamierzonego usunigcia drzewa wskazano, ze jest onosuche' we wniosku zwr6cono sig z pro6bq o odstqpienie od nalozenia obowiqzku nasadze6 zastqpczych,poniewaz na przedmiotowym terenie znajduje sig bardzo duzo istniejqcej zieleni i nie ma wystarczajqcej iloscimiejsca na nowe nasadzenie.
w dniu 24 listopada 2017 r' pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego wojew6dztwa i-6dzkiegoprzeprowadzili oglgdziny drzewa' podczas kt6rych stwierdzono, 2e brzoza brodawkowata jest obumarla.Drzewo stanowi zagrozenie bezpieczehstwa ludzi oraz mienia w istniejqcych obiektach budowlanych z uwagina oslabione wlasciwosci mechaniczne i mo2liwo56 przewr6cenia sig bqdz zlamania. podczas oglqdzinpotwierdzono,2e okoliczny teren jest ggsto zadrzewiony, a po drugiej stronie ulicy znajduje sig zieleniec.

onania nasadzenia zastqpczego.
o drzewa nie stwierdzono wystepowania okazow
sze okoliczno6ci, wniosek o wydanie zezwolenia na
decy4i nalezalo uznac za zasadnv.

2.

3.



podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83 ust. 1, 83a ust. 1

oraz art.90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 t. poz. 2134 ze zm.).

Z tre6ci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu

nieruchomo$ci lub jej czqsci niewpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmislrz 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 i krzew6w nie

nalicza sig oplaty w przypadku drzew lub krzew6w, kt6re zagra2alq bezpieczehstwu ludzi lub mienia

w istniejqcych obiektach budowlanych, a z takimi sytuacjami 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. U.22016 r. po2.1827) -zalqcznik do ustawy, cz. lll pkt 44,ko\.4, pkt 6.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczonojak sentencji.

Pouczenie:

i, Od niniejsze j decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

wt-odzi, wniesione za po$rednictwem MarszatkaWojew6dztwa t-6dzkiego, wterminie 14 dni od daty jej

otrzymania (art. 127 S 1, 129 51 i 52 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania

wterminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 $ 1 i2 Kpa).

3. Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona molezrzec sig prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydat decylq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi

Wojew6dztwa t-6dzkiego o6wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq

ze stron postgpowania, decyla staje sig ostateczna i prawomocna (aft. 127a $ 1 i 2 Kpa).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwo{ania, gdy jest zgodna zZqdaniem wszystkich

stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art.130 S 4 Kpa ).

5. Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyli potraktowane zostanie jako

usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawg do wymierzenia

administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. '1 pkt 1 uoop)'

6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow

dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt

objqtych ochronq prawnE (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowaniazwierz4t dzikich.

7. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd

w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzymai wycinkg drzewa oraz zwr6cic siQ ze

stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska (ar1. 56 uoop), gdyz niniejsza decyzia nie jest toZsama z uzyskaniem zezwolenia na

odstqpstwa odzakazow zawartych w art. 5'1 ust. 1 i aft..52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

z up. Marszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastqpcy Dyrektora.Departam entu

Rolnictwa i OchronY Srodowiska


