
Marszalek Wojew6dztwa L5dzkiego

nStt.zt zo.s. 448.2017 .Ks

t-6d2, dnia 18 grudnia 2017 r.

DECYZJA rF.

Napodstawieart.33ust.lpktl,art.S3aust'1i2a,arI'83cust'1i3,art'83dust'1i2'art'86ust'1
pkt 4 i 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t'j' Dz' u' 22016 r' poz' 2134 ze

zm.), ar1, 104 ustawy = oni. 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postqpowania administracyjnego (t'j' Dz' U'

22017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku o znaku: zzM'wzu'zr'501'1085 2017'BW Gminy Miasto t-6d2'

reprezentowanelprzezPaniqEwe|inqWr6b|ewskq,owydaniezezwo|enianausuniEcietrzechsztukklonow
srebrzystych z terenu pasa diogowego ul. P6tnocnej w Lodzi, Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka

,1. zezwolieGminie Miasto Lod2na usuniqcie trzech sztuk klon6w srebrzystych o obwodach pni:177 cm'

160cmil24cmzterenupasaorogowegodrogipub|icznej-ulicyP6lnocnejwt-odzi(dzialka
ewidencyjna 157/9 obrgb B-48), zgodnie z lokalizacjq wskazanq przez wnioskodawce na maple

dolqczonej do wniosku.

2.okre5|i6terminusuniqciadrzewdodnia3lpa2dziernika20lSr.
3.Nienalicza6optatzausuniqciedrzewnapodstawieart'E6ust.lpkt4i5ustawyzdnia16kwietnia

2004 roku o ochronie PrzYrodY.

4. Uzale2nie wydanie zezwolenia na usunigcie drzew wymienionych w punkcie I sentencji decyzji od

zastqpieniaichnowymidrzewami-|zemak|onamizv,tyczajnymiodobrzewyksztalconychkoronach
i prawidlowo uformowanych brylach korzeniowych, o obwodach pni nie mniejszych niZ12 cm (pomiar na

wysoko6ci 100 cm)'

5. Ustali6: a) termin wykonania nasadzefi zastgpczych do dnia 31 grudnia 2018 r''

b) lokalizacjg wykonania nasadzefi zastgpczych na dzialce o nr ewid''157/9 obrqb B-48

w rodzi, zgodnie z lokalizail4zaproponowanq przez wnioskodawca w projekcie nasadzeh

zastqpczych dolqczonym do wniosku'

6. Zobowiqzae Gming Miasto l-od2, do paedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa t-6dzkiego informacji

o wykonaniu obowiqzku nasadzen zaslqpczych, w terminie 14 dni od dnia wykonania' podajqc

faktycznq datg posadzenia oraz zalqczalqs plan sytuacyjny z zaznaczonqlokalizacjq posadzonych

drzew.

UZASADNIENIE

Dnia 9 pa2dziernika 2017 r' do Marszalka Wojew6d wniosek Gminy Miasto

Lod2, reprezentowanej przez Paniq Ewelinq Wr6blewskq, o usunigcie trzech sztuk

klon6w srebrzystych o obwodach pni:177 cm, 160 cmi124 wego drogi publicznej -

ulicy P6lnocnej w Lodzi (dzialka ewidencyjna 15719 obrgb B-48). Do wniosku dolqczono dokumenty

okre$lone w art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody'

w uzasadnieniu wniosku jako ptzyczyny zamtezonego usuniqcia drzew wskazano' 2e klon

srebrzysty o obwodzie pnia: 170 cm jest sucfry, iOO 
"tn 

silnte zamiera, 124 cm silnie zamiera i posiada

pr6chniejqcy ubyteK pnra. Pani Ewelina wr6blewska oswiadczyla, 2e Gmina Miasto t-6d2 jest wla6cicielem

powyzszej nieruchomoSci na podstawie ksiqgi wieczystej LD1MI001 481231 1'



W dniu 12 pa2dziernika 2017 r.
przeprowadzili oglgdziny drzew, podczas
klon srebrzysty o nr inw. 2 posiada posu

nie i oslabione wla6ciwoSci mechaniczne sq
biorqc pod uwagq ich polo2enie wzdluz ulicv
a ludzi oraz mienia w istniejqcych obiektach

nie stwierdzono wystgpowania okaz6w gatunk6w
ci, wniosek o wydanie zezwolenia na usuniqcie
uznac za zasadny.

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ uzale2nil
nasadzeh zastgpczych w postaci trzech sztuk klon6w

:iiT:'ffi roronach i prawidlowo uformowanych brylach korzeniowych,

B_4g w Lodz 
(pomiar na wysokosci 100 cm), na dzialce o nr ewid. 15719 obrqb

dolqczonym 
onowanq przez wnioskodawcq w projekcie nasadzefi zastgpczyih

Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. g3 ust. 1, g3a ust. 1oraz arl' 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. lJ. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).Z tresci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenunietuchomo6ci lub jej czgsci niewpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta,

1;" iasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci wykonuje

:l:': st na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy za usunigcie drzew i krzew6wIlle tr u drzew lub krzew6w, kt6re zagra2alq bezpieczenstwu ludzi lub mienia wistniejqcych obiektach budowlanych oraz bezpieczedstwa ruchu-drogowego, a takie sytuacje wystgpujq womawianych przypadkach,

A , ,P.rojekt 
niniejszej decyzji zostal uznany za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora ochronysrodowiska w t-odzi poprzez niewyrazenie stanowiska w terminie 30 dni od dnia jego itrzymania.

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16listopada 2006roku o oplacie skarbowej (t.j. Dz. lJ. z 2a16 r. poz. 1827) - zatqcznikdo ustawy, cz. llt pkt 44, kot.4, pkt 6.Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczonojak sentencji.

Pouczenie:
1' od niniejszej decyzji p samoaqdowego Koregium odworawczego

w Lodzi' wniesione za p twa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art. 127 g l, administracfinego).2' Przed uplywem terminu decyzia nie ulega wykonaniu. wniesienie odwolaniaw terminie, wstrzymuje wykonanie decyzli (art. 130 5 t i Z Kpal.3' w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzecsig prawa do wniesienia odwolaniawooec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszalkowiwojew6dztwa t-6dzkiego oswiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniqze stron postqpowania, decyfa staje sig ostateczna i prawomocn a (arl. 127ag 1 i 2 Kpa).4' Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniemwszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.130 g a Kpa ).5' Je2eli nasadzenia zastgpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewa nie zachowajq 2ywotnosci po3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tegoterminu, z ptzyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomosci, nalozony zostanie ponowniew drodze decyzji obowiqzek ich posadzenia. w pzypadku niewykonania nasadzenia zastgpczegozgodnie z zezwoleniem, bgdq miaty zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym
w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie pzyrody)



6. Usuniqcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako

usuniqcie dzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bgdzie podstawE do wymierzenia

administracyjnej kary pieniqZnej (art, 88 ust. 1 pkt 1 uoop).

7. Uzyskanie niniejszej decyli na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w

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

objqtych ochronq prawnq (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.

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

w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzymad wycinkg drzewa oraz zwr6ci6 siq ze

stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora

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

odstqpstwa od zakaz6w 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, Zastgpcy Dyrektora Depaftamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto t 6d2 reprezentowana
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94-303 t 6d2

2. ala
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