
Marszalek Wojew6dztwa t odzkiego

l-od2, dnia 6 grudnia 2017 r.
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DECYZJA

Dzialajqc na podstawie aft. 83 ust. 1 pkt 1, art.83 a ust. 1, ust.2a, art. 83 c ust. 1, ust.3, art.83 d ust.
1, ust. 2, art. 86 ust. 1 pkt 4, 5, art. 90 ustawy z dnia '16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j.
Dz. U, z 2016 r., poz. 2134 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1 960 roku - Kodeks
postqpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Miasto l-od2 reprezentowanej przezPaniq Ewelinq Wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usuniqcie
czterech kasztanowc6w zwyczajnych o obwodach pni 1 02 cm,104 cm, 121 cm, 142 cm, znajdujqcych
sig w pasie drogowym ul. P6lnocnej (dzialki ewidencyjne 420120 i 420130 w obrgbie B-47), na wysoko6ci
Parku Staromiejskiego w t-odzi, Marszatek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
Zezwolii Gminie Miasto l-od2 na usuniqcie czterech kasztanowc6w zwyczajnych o obwodach pni 102
cm, 104 cm,121 cm,142 cm, znajdujqcych sig w pasie drogowym ul. P6lnocnej (dzialki ewidencyjne
420120 i 420130 w obrqbie B-47), na wysoko6ci Parku Staromiejskiego w t-odzi, zgodnie zlokalizaqq
wskazanq przez wnioskodawcg na mapie dolgczonej do wniosku.
Okre6li6 termin usunigcia drzew do dnia 31 wrze6nia 2018 r.
Nie naf icza6 oplat za usuniqcie drzew na podstawie ar1. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.
Uzale2ni6, wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew wymienionych w punkcie '1 sentencji decyzji od
zastqpienia ich przez Gming Miasto t-6d2 nowymi nasadzeniami - czterema kasztanowcami
czerwonymi - o dobrze wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych brylach korzeniowych, o
obwodach pni nie mniejszych ni2 10 cm (pomiar na wysoko6ci 100 cm).
Ustali6: a) termin wykonania nasadzefi zastgpczych do dnia 31 grudnia 2018 r.,
b) f okaf izacjg wykonania nasadzef zastgpczych na terenie dzialki ewidencyjne j nr 420t20 w obrgbie
B-47, zgodnie zlokalizaqq wskazanq na mapie dolqczonej do wniosku.
Zobowiqzaf, Gminq Miasto Lodz do przedto2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego
oSwiadczenia o wykonaniu obowiqzku nasadzef zastgpczych, w terminie 14 dni od dnia ich
wykonania, podajqc faktycznq datq posadzenia oraz zalqczalqc plan sytuacyjny z zaznaczonq
lokalizacjq posadzonych drzew.

UZASADNIENIE

Dnia 9 pa2dziernika 2017 r. do Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql
wniosek Gminy Miasto t-od2 reprezentowanej przez Paniq Ewelinq Wr6blewskq, znak'.
ZZM.WZM ZL501.955.2017.8W, o wydanie zezwolenia na usuniqcie czterech kasztanowc6w
zwyczajnych o obwodach pni 102 cm, 104 cm,121 cm,142 cm, znajdujqcych sig w pasie drogowym ul.
P6lnocnej (dzialki ewidencyjne 420120 i 420130 w obrgbie B-47), z okre6leniem terminu usunigcia w
ciqgu dziesigciu miesigcy od wydania decyzji. Pani Ewelina Wr6blewska oSwiadczyia r6wniez, Ze Gmina
Miasto t-odZ jest wla6cicielem dzialek, o kt6rych mowa we wniosku. W uzasadnieniu wystqpienia
podano, 2e drzewazamierajq lub pr6chniejq. Lokalizacja drzew wskazanazoslala na mapie stanowiqcej
zalqczntk graficzny do wniosku. Jednocze6nie strona zobowiqzala siq do wprowadzenia na terenie pasa
drogowego ul. P6lnocnej nasadzef zastgpczych (w najblizszym sqsiedztwie drzew wnioskowanych do
usu niqcia).
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Po przeprowadzeniu oglqdzin terenowych w dniu 12 pa2dziernika 2017 r. przez pracownik6w
Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, stwierdzono zasadno6i wniosku - kasztanowce
nrli2sqobumarle,kasztanowcenr3i4prochniejq.Wobrqbiedrzewwtrakcieoglgdzindokonywanych
przez pracownikow Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-odzkiego, nie stwierdzono dziko
wystgpujqcych okaz6w roSlin i zwierzqt nale2qcych do gatunk6w chronionych.
Podstawq prawnq 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 2016 r., poz. 2134 ze
zmianami). Z tre6ci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z
terenu nieruchomoSci lub jej czg6ci niewpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo
prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty,
czynno6ci wykonuje marszalek wojew6dztwa. Z mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy za usunigcie
drzewa nie nalicza siq oplaty w przypadku drzewazagra2lqcego bezpieczehstwu ruehu drogowego lub
ludzi imienia w istniejqcych obiektach budowlanych. Usunigcie drzew wymienionych w punkcie 1

sentencji niniejszej decyli uzaleznione zostalo od posadzenia nowych drzew zgodnie z tre6ciq
zobowiqzania strony. Biorqc powy2sze pod uwagq, orzeczono jak w sentencji.

Prolekt niniejszej decyzji zostal uznany za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w t-odzi wobec niewyra2enia stanowiska w terminie 30 dni od dnia otzymania projektu
zezwolenia.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka WojewodzlwaLodzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (arL.127 S 1, 129 S1 i 52 Kodeksu postgpowania administracyjnego zwanego dalej kpa).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu (art.'130 Kpa). Wniesienie
odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (ad. 130 $ 2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego o6wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postgpowania adm inistracyjnego)
Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna
z2qdaniem wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.
130 S 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Usuniqcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniecie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Jezeli nasadzenia zastgpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewa nie zachowajq 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, nalozony zostanie ponownie w drodze
decyzji obowiqzek posadzenia drzew. W przypadku niewykonania nasadzeh zastqpczych zgodnie
zzezwoleniem, bqdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (art.
86 ust.2 i3 ustawyz dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody).
Uzyskanie niniejszej decyli na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zwierzqt
objgtych ochronq prawnq (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowaniazwierzqt dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania pzedmiotowej decyzji, - tj. gdy budka lqgowa zostanie zajgta, zacznie
siq fqg ptak6w - nale2y wstrzyma6 wycinkq dzewa orazzwr6ci6 siq ze stosownym wnioskiem
do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza decyla nie jest to2sama z uzyskaniem zezwolenia na
odstqpstwa odzakaz6w zawaftych wart.51 ust. 1 iart.52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

z up. Marszalka
Woj ew6dztwa t-6dzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastqpcy Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
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