
Ma rszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

orzeka:
zezwolit, Gminie Miasto t-od2 na usunigcie 3 szt. brzoz brodawkowatych
90cm i57 cm, mierzonych na wysokosci 1,3 m (odpowiednio drzewa nr 1,
z terenu pasa drogowego ul. Retkir,rskiej w t_odzi, na wysokosci Ogrodu
w obrqbie P-25), zgodnie z lokalizaciq wskazanq przez wnioskodawcq na
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Okre6li6 termin usunigcia drzew, wymienionych w punkcie 1,

Nie naliczaf, oplat za usuniqcie drzew, wymienionych w punk,
art. 86 ust. 1 pkt 4,5i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

obwodach pni: 101 cm
i 3 wg wniosku strony)

o (dzialka nr 71140
dolqczonej do wniosku.

1, na podstawie

5

e drzew, wymienionych w punkcig ',|, od wykonania przez
3 sztuk drzew, nale2qcych do jatunku jarzqb pospolity

ym majq by6 sadzonki drzew o mi4imalnym obwodzie pnia,
m 12 cm.

Ustali6:

a) termin wykonania o kt6rych mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia 201g r.;
b) fokalizacig wykon czych, o kt6rych mowa w punf<cie +, ni' terenie pasa

drogowego ul' Retk nr 71144 w obrgbie P-25), zgodnip z lokalizaciq wskazanq
przez wnioskodawcg w projekcie nasadzefi dolqczonym do wniosku.

6 Zob zlo2enia w Urzgdzie Marszalkowsk oinfo astgpczych, o kt6rych mowa w punkc arcn faktycznej daty posadzenia drzesytu q posadzonych drzew.

UZASADNIENIE

Podczas oglqdzin terenowych w obrgbie drzew wnioskowanych do usuhigcia nie

Do Marszalka Wojew6dztwa t_6dzkiego wplyn
Paniq Ewelinq Wr6blewskq (pismo znak: ZZM.
na usuniqcie trzech sztuk brzoz brodawkowatych
na wysoko6ci Ogrodu Botanicznego (dzialka nr71l4ze os'16 ie

M
20w
brodawkowatych o obwodach pni: 101 cm, 90 cm i57 cm, miezonych na wysoko$ci 1,3 m (odpowiednio
drzewa nr 1, 2 i 3 wg wniosku strony). Drzewa sq mafiwe, na ich pniac'tr sq widoczne iiczne ubytki
z wyprochnieniami i owocniki grzybow.
Przedmiotowe brzozy sq bardziej podatne na zlamania, istnieje zatem ryzyko, 2e podczas silnego wiatru
zlamiq siq lub przewr6cqw strong przemieszczajqcych siq w ich poblizu lud2ilub pojatOOw.

obecnoSci dziko wystgpujqcych okazow gatun t(ow chronionych.
stwierdzono



Uwzglgdniajqc powy2sze okolicznoSci, wniosek Gminy Miasto Lod2 o wydanie zezwolenia
na usuniecie drzew. w punkcie 'l sentencji niniejszej decyzji, nale2alo uzna6, za zasadny
Zezwolenia na ww. drzew udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, w oparciu o art. 86 ust. 1 pkl:

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Podstawq prawnq dowydania decyzji4,5i10ustawyzd
w przedmiotowym
przyrody. Ztre6ci

stanowi tak2e art. 83 ust. 1, art. 83a ust. '1 oraz art. 90 ustawv o ochronie
przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu

nieruchomo6ci lub jej i niewpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta,
a w przypadku, gdy miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynno6ci wykonuje
marszalek woiew6dzt

Jednocze6nie piorqc pod uwagq zadeklarowanq przez strong mo2liwo56 wykonania nasadzei

drzew, nalezqcych do I gatunku jarzqb pospolity, okreSlonych w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji,
wterminie do dnia 31 a 2018 r. Miejsce wykonania nasadzef wskazano na terenie pasa drogowego
ul. Retkitiskiej w todzil (dzialka nrV1144 wobrqbie P-25), zgodnie zlokalizaclq zaproponowanq przez
wnioskodawcg w nasadzed dolqczonym do wniosku. Nakladajqc na strong obowiqzek wykonania
nasadzefi zastgpczych,lwzigto pod uwagq termin nasadzefi wymieniony w jej wniosku, a takze przedlo2ony
przez strong projekt

Zgodnie z tre6ciq 83a ust.
za uzgoonrony przez
stanowiska orzez w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powyzsze pod

Pouczenie:

g, orzeczono jak sentencji.

z

3

5.
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1. Od niniejszej d pzysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
terminie '14 dni od datyw l-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w

S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).jej otrzymania (art. '1

W trakcie biegu termi do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec oroanu
administracji publiczn kt6ry wydal decyzjq (afi.. 127a $ 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Przed uplywem do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje tanie decyzji (art. 130 S 1 iS 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkichDecyla podlega
stron lub je2eli strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu postgpowania
adm in istracyjnego).
Usunigcie drzew p terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyli potraktowane zostanie jako usunigcie
drzew bez zezwolenia, co stanowid bqdzie podstawg do wymierzenia administracyjnej kary pienigznej
(art 88 ust. 1 pkt 1

Je6li nasadzenia
o ochronie przyrody).

posadzone w zamian za usunigte drzewa nie zachowajq zywotnoSci
po 3 latach od dnia terminu wskazanego w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uplywenr
tego terminu, z zale2nych od posiadacza nieruchomo3ci, nato2ony zostanie ponownie w drodze decyzji
obowiqzek nasadzeh zastqpczych. W przypadku niewykonania nasadzefi zastqpczych zgodnie
z zezwoleniem, mialy zastosowanie pzepisy

2 i 3 ustawy o ochronie przyrody).
postgpowaniu egzekucyjnym

w administracji (art. 86
Uzyskanie niniejszej na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w dotyczqcych
nrszczenla gntazo, lal postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieri zwierzqt objqtych ochronq prawnE
(ar1. 52 ustawy o ochro przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzql dzikich.

I W pzypadku obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie wykonywania
przedmiotowej decyzji,
Dyrektora Ochrony S
przyrody), gdyz niniej
w art. 51 ust. '1 i ad. 52

z up. Marszalka
Wojew6dztwa t 6dzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastqpcy Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochronv Srodowiska

6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano
Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi, w zwiqzku z niewyrazeniem

2y wstzyma6 wycinkq dzew oraz zwr6cic siq ze stosownym wnioskiem do Generalnego
/ska bqdz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie

decyla nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na odstqpstwa od zakazow zawartych
t, 'l ustawy o ochronie pzyrody.


