
Ma rszale k Wojew6d ztuv a L6dzkieg o

RStl. 71 20.3 .173.2017 .sM t-6d2, dnia M"r"*".2017 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. I pkt 1, art. g3a

pkt 4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o o
ze znn.) oraz aft.. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1g
jednolity: Dz. U. z 2e16 r., poz. 23 ze zm.) - po ro
przez Paniq Eweling Wr6blewskq (pismo znak:
na usuniqcie jednego drzewa z terenu nieruchomoSci
S-2), Marszalek Wojewodztwa t_6dzkiego

orzeka:
1. nie Miasto

wysokosci wodzie pnia 170 cm'

96a, ul. Wi ieruchomoSciami przy

ebie s-2), ;"t'#f""'rX,:33:a

2. Okre5lictermin usuniqcia drzewa, wymienionegowpunkcie i, do dnia 31 sierpnia 2017 r.

3' hlie naliczae . .opl9t za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawre
art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie pzyrody.

4. Ulzale2nic wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa, wym zez
Ciminq Miasto t6dZ nasadzenia zastqpczego jednej sztirki iany
9169 poSredni 'Paul's Scarlet, (Crataegus x-media,paul's S byc
siadzonka drzewa o minimalnym obwodzie pnia, mierzonym m.

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia
2018 r.;

b,l lokalizacjq wykonania nasadzenia zastqpc <t6rym eniznajdujqcym siQ pomiqdzy. nieruchomoSc y ul
ul. Wierzbowe; ot-f orai-it'2roaio*ej 41 i 43 i (dziat :,miejsca po usuwanym drzewie, zgodnie z lo wskaz ctenasadzenia dolqczonym do wniosku.

6. Zt Gmrnq Miasto L6dZ, d kim Wojewin wykonaniu nasadze punkcie 4,oc wykonania, wraz z po .zewa orazsy z zaznaczona lokaliza

UZASADNIENIE
Do Marszalka wojew6dzlwa Lodzkiego wpfynql wniosek Gminy Miasto L6dz, reprezentowanej przezPaniq Ewelinq wrdblewskq (pismo znak'. zZM.wzM.zT'.501.i ao.zolT.ss), o wydanie zezwotenraomoSci w Lodzi (dzialxa

drzewo piaskownicq oraz
ralne okr t. 1 ustawy z dnia
2016 r.,

dztwa t_6dzkiego przeprowadzili w dniu 12 czerwca
2e drzewo wnioskowane do usunigcia to .1 szt. klonu

wE Korong,
oraz ubytki

ul. Pomrorskiejgoa, ut. Wiezbowej4, ut. Wierzbowej 6c :ll;"i:=.I



pochylony pod kEtem okolo 60" wzglqdem podloza w stronq niewielkiej piaskownicy usytuowanej po5rodku

terenu zieleni. lstnieje ryzyko, 2e podczas silnego wiatru przedmiotowy klon zlamie siq lub przewr6ci w sitronq
przemieszczajqcych siq w jego poblizu ludzi.
Podczas oglqdzin terenowych w obrgbie drzewa wnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono obec;noSci

dzi ko wystgpujqcych okaz6w gatu n k6w prawn ier chron ionych.
Po przeanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowego, wniosek o wydanie zezwolenia

na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji uznano za zasadny. Zezw<>lenia
na usuniqcie przedmiotowego drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, w oparciu o art. 86 ust. 1

pkt4 ustawy oochronie przyrody Podstawq prawnE do wydania decyli wprzedmiotowym zakresie stianowi

takze art. 83a ust. '1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wvnika,
2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci nie wpisanej do rejestru zab'ytk6w
wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach porwiatu

sprawuje fu nkcjq starr:sty, czyn noSci wykonuje marszalek wojew6dztwa.
JednoczeSnie biorqc pod uwagg zadeklarowanq pzez stronq mozliwo6c wykonania nasaclzenia

zastqpczego, zezwolenie na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyli
uzale2niono od wykonania nowego nasadzenia jednej sztuki drzewa, nale2qcego do gatunku i odmianl/ 9169
poSredni 'Paul's Scarlet', okreSlonego w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia
2A18 r. Miejsce wykonania nasadzenia wskazano na terenie zieleni znajdujqcym sig pomiqdzy
nieruchomo5ciami przy ul Pomorskiej 96a, ul.Wierzbowej 4, ul. Wierzbowej 6c-f orazul. Zr6dlowej 41 i43
wt-odzi (dzialka nr 96/69 wobrgbie S-2), w;coblizu miejsca po usuwanym drzewie, zgodnie zlokalizaqq
wskazanq przez wnioskodawcq w projekcie nasadzenia dofqczonym do wniosku. Nakladajqc na strong
obowiqzek wykonania nasadzenia zastgpczego, wziqto pod uwagg termin nasadzenia wymieniony w jej
wniosku, atakhe przedlozony przez stronq projekt nasadzenia.

Biorqc powyZsze pod uwagg, orzeczono jak sentencji.

Pouczenie:

'1. Od niniejszej der:yzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolaw,czego
w Lodzi, wniesione za poSrednictwem Marsza{ka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie 14 dni ocl daty
jejotrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. Przed upfywem terminu do wniesienia odwofania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (ant. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

3. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwofania, gdy jest zgodna z2Edianiem
wszystkich stron (art. 130 S 4 Kodeksu postrTpowania administracyjnego).

4. Usunigcie drzewa poza terminem okre$lon'ym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego ze:zwolenia, co stanowic bgdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. I pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

5. JeSli nasadzenie zastqpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo nie zachowa zywotnosci
po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed

uplywem tego terminu , z ptzyczyn zaleZnyc;h od posiadacza nieruchomoSci, nafo2ony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzenia zastqpczego. W przypadku niewykonania nasaclzenia
zastqpczeEo zgodnie zzezwaleniem, bqdq miafy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym
w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody).

6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zal<az6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieR zwierzqt
objgtych ochronq prawnE (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich

7. W ptzypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzymac wycinkq drzewa oraz zwrocii siq ze stosownym

whios(iem do Generalnego Dyrektora O,chrcrny Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie prz'yrrody), 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 oclnronie
przyrooy.
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