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DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust I pkt '1, art. 83a ust. '1, art. 83c ust. 1, 3 i 4, art. 83d ust. 1 i 2, arl 86 ust. 1

pkt 4 i 10, ad. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r,
poz.2134zezm.) orazart.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto t-odZ, reprezentowanej
przez Paniq Eweling Wroblewskq (pismo znak: ZZM.WZM.ZT.501.675.2017.55), owydanie zezwolenia
na usunigcie dw6ch drzew z terenu nieruchomoSci przy ul. Pomorskiej 94 w Lodzi (dzialka nr 96/69 w obrqbie
S-2), Marszalek Wojewodztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolif Gminie Miasto Lod2 na usuniqcie z terenu nieruchomoSci przy ul. Pomorskiej 94 wt-odzi

(dzialka nr 96/69 w obrqbie S-2):

- 1 szt. klonu zwyczajnego o obwodzie pnia 97 cm, miezonym na wysokoSci '1,3 m;
- '1 szt. glogu jednoszyjkowego o obwodzie pnia71cm, mierzonym na wysokoSci 1,3 m,

zgodnie zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawcg na mapie dolqczonej do wniosku.

Okre5lic termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 31 grudnia 2017 r.

Nie nalicza6, oplat za usunigcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na podstawie
art. 86 ust. 1 pkt4 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Uzale2nt6 wydanie zezwolenia na usunigcie drzew, wymienionych w punkcie '1, od wykonania przez
Gminq Miasto t-6d2 nasadzeh zastqpczych dw6ch sztuk drzew, nalezqcych do gatunku i odmiany 9,169
po5redni 'Paul's Scarlet' (Crataegus x media ,,Paul's Scarlet'). Materialem nasadzeniowym majq byc
sadzonki drzew o minimalnym obwodzie pnia, rnierzonym na wysokoSci 100 cm, wynoszEcym 12 cm.

Ustali6:

a) terminwykonanianasadzenzastqpczych,okt6rychmowawpunkcie4,dodnia3lgrudnia2018r.;
b) lokalizacjg wykonania nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, na terenie

nieruchomo6ci przy ul Pomorskiel 94 w l-odzi (dzialka nr g6/69 wobrqbie S-2), zgodniezlokalizac)q
wskazanq przez wnioskodawcq w projekcie nasadzeh dolqczonym do wniosku

Zobowiapac Gming Miasto L6d2, da zlo2enia w Uzgdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa t6dzkiego
informacji o wykonaniu nasadzeti zastqpczych, o ktorych mor,va wpunkcie 4, w termirrie 14 dni od dnia
ich wykonania, wraz z podaniem faktycznej daty posadzenia drzew orcz zalqczeniem planu
sytuacylneg o z zazna<izonq lokalizaojq posadzonych drzew.

UZASADNIENIE
Do Marszalka \A/ojevrddztvra t-crclzkiego rvplynql wniosek Gminy Miasto t-odZ, reprezentowanej przez

Paniq Eweling Wr6hrlewsk4 (pismo znak'. Z7-MWZM.2f .501.675.2017.SS), o wydanie zezwolenia
na usuniqcie dw6ch drzew z terenu nieruohomoSci przy ul. Pomorskiej 94 w Lodzi (dzialka nr 96/69 w obrqbie
S-2). W uzasadnieniu wniosku podano, ze jedno drzewo jest martwe, natomiast drugie silnie zamierajqce.
Wniosek spelniaf wymagania formalne okre5lone wart B3b ust. '1 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r , poz. 2134 ze zm.).

Pracownicy Urzqdu MarszalKowskiego Wojew6oztwa t-odzkiego przeprowadzili w dniu 25 sierpnia
2017 r. oglqdziny terenowe, w wyniku ktorych ustalono, 2e drzewa wnioskowane do usunigcia to (numeracja
drzew wg wniosku strony; obwody pni mierzone na wysokoSci 1,3 m):

- nr 'l - 1 szt. klonu zwyczajnego bbwodzie pnia 97 cm - drzewo jest martwe, na pniu oraz konarach
stwierdzono liczne ubytki kory oraz owocniki grzyb6w;

- nr 2 - 1 szt. glogu jednoszyjkowego o obwodzie pnia 71 cm - drzewo jest martwe, na pniu
stwierdzono liczne ubytki z wypr6chrrieniarni



Drzewa znaldujq siq na terenie zieleni po p6lnocnej stronie bloku mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 94
w Lodzi. lstnieje ryzyko, ze podczas silnego wiatru zttamiq siq lub przewr6cq w stronq przemieszczajqcych siq
w ich poblizu ludzi lub parkujqcych pojazd6w.
Podczas oglqdzin terenowych w obrgbie drzew wnioskowanych do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci
dziko wystgpujqcych okaz6w gatunkow prawnie chronionych

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodo\,vego, wniosek o wydanie zezwolenia
na usuniqcie drzew wymienionych w punkcie '1 sentencji niniejszej decyzji uznanc) za zasadny Zezwolenia
na usunigcie przedmiotowych drzew udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, w oparciu o art. 86 ust. 1

pkt4 i10 ustawy oochronie przyrody. Podstawg prawnq do wydania decyzji wprzedmiotowym zakresie
stanowi takzeaft.83aust. lorazart.90ustawyoochronieprzyrody ZtreSci cytowanychprzepisowwynika,
2ezezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci nie wpisanej do rejestru zabytk6w
wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu
sprawuje f u n kcjg starosty, czyn noSci wykon uje marszatek wojew6dztwa.

Jednocze5nie biorqc pod uwagq zadeklarowan1 Wzez stronq mozliwo66 wykonania nasadzeh
zastgpczych, zezwolenie na usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji
uzalezniono od wykonania nowych nasadzeh dw6ch sztuk drzew, nalei:qcych do gatunku i odmiany 9169
po6redni ,,Paul's Scarlet', okreSlonych w punkcie 4 sentencji niniejszej decy,zji, wterrninie do dnia 31 grudnia
2018 r. Miejsce wykonania nasadzen wskazano na terenie nieruchomoSci g:rzy ul. Pomorskiej 94 w t-odzi
(dzialka nr 96/69 w obrqbie S-2), zgodnie zlokalizacjq wskazan4 pvez wnioskodawcg w projekcie nasadzeh
dolqczonym do wniosku. Nakladajqc na stronq obowiqzek wykonania nasadzeh zastqpczych, wziqto pod
uwagg termin nasadzeh wymieniony w jej wniosku, atak2e przedloZony przez strong projekt nasadzeh.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczono jak sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi, wniesione za po5rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg (art. 127a $ '1 Kodeksu postqpowania
adm inistracyjnego).

3. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art 130 S 4
Kodeksu postqpowania administracyj nego).

5. Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Jei;li nasadzenia zastgpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewa nie zachowajq zywotnoSci
po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed
uplywem tego terminu, z przyczyn zaleZnych od posiadacza nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzek rrrykonania nasadzefi zastgpczych. W przypadku niewykonania nasadzefi
zastqpczych zgodnie zzezwoleniem, bqdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym
w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronief zwierzqt
objgtych ochronq prawnE @rt.52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

B. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymac wycinkq drzew oraz zwr6cic siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), I dyz niniejsza decyla nie jest tozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstgpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. '1 i arI. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
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