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DECYZJA
Na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1, aft.83a ust.'1, art.83c ust.'1,3 i,r "ri SiicJ L,rst. 1 i2, art.86 ust. 1

pkt 4 i '10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ,(st iodnolity: Dz.U. 22016 r.,
poz.2134 ze zm ) oraz aft. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks ; ' sreporarania administracyjnego
(tekst jednolity'. Dz. U, z 2017 r., poz. 1257) - po rozpatrzeniu wniosku Gmil Vliasto l-od2, reprezentowanej
przez Paniq Ewelinq Wroblewskq (pismo znak: ZZM,WZ!tA.ZT.501.7B.2i G\r./), owydanie zezwolenia
na usuniqcie jednego drzewa z terenu nieruchomo6ci przy ul. Rolniczel r$ rv l:odzi (dzialka nr 50117
w obrgbie G-28), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

onzeka:
1, Zezwoli| Gminie Miasto l-od2 nausunigcie 1szt. jarzqbu pospolirr-'.ro o obwodzie pnia 82 cm,

mierzonym nawysokoSci 1,3 m, zterenu nieruchomoSciprzy ul. Rolnir:.,': ?,5 wu-odzi (dzialkanr 50117
w obrqbie G-28), zgodnie zlokalizacjqwskazanq przez wnioskodawcq i, , .rapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre6li6 termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia =tr:1,tt9a 2018 r.

3. Nie nalicza6 oplat za usunigcie drzewa, wymienionego !\, prrrrl<cie 1, na podstawie
art.86 ust. 1 pkt4 i'10 ustawyzdnia 16 kwietnia 2004r, oochronie prz,,'r 1y

4. Uzale2ni(, wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa, wymienionego r,r unkci'': 1, od wykonania przez
Gminq Miasto t-od2 nasadzenia zastqpczego jednej sztuki drzew,, nalc-:zqcego do gatunku lipa
drobnolistna (Tilia cordata). Materiatem nasadzeniowym ma by6 s;r 'onl<a drzewa o minimalnym
obwodzie pnia, mierzonym na wysoko6ci '100 cm, wynoszqcym 12 cm

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa vv tt':-,i",:t, do dnia 3'1 qrudnia
2Q1gJr',

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mow;: rrr kcie 4, na terenie pasa
drogowego ul. Ogniskowej wl-odzi (dzialka nr 611/'13 wobrgi:, G-.r:r), zgodnie zlokalizaqq
wskazanq przez wnioskodawcg w projekcie nasadzenia dolqczonynr l r wnrosku.

6. Zobowiqza1, Gming Miasto l-6d2, do zlo2enia w Uzqdzie Marszalkow: inr \A/ojew6dztwa L6dzkiego
informacji o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa \,4 pt-ri-rkcre 4, w terminie 14 dni
od dnia jego wykonania, wraz z podaniem faktycznej daty posadzenia c:ize\ ta otaz zalqczeniem planu
syt u acyj n e go z zaznaczonq I oka I izacj q posa dzon ego d rzewa.

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojew6dztwa i-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Mia:.r

Paniq Ewelinq Wr6blewskq (pismo znak'. ZZM,WZMZT.501 78 201 ;

na usuniqcie jednego jarzgbu pospolitego z terenu nieruchomoSci przy L

nr 50117 w obrqbie G-28). W uzasadnieniu wniosku podano, 2e drzewo
wymagania formalne okreSlone waft. 83b ust. 1 ustawy zdnia 16 kwietnia I
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.).

Pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa l-6dzkiego prz
2017 r. oglgdziny terenowe, w wyniku ktorych ustalono,2e drzewo wnir;
jarzgbu pospolitego o obwodzie pnia 82 cm, mierzonym na wysokoSci 1,3
pniu stwierdzono liczne ubytki z wypr6chnieniami.
lstnieje zatem ryzyko, 2e podczas silnego wiatru przedmiotowy jarzqb zl
przemieszczajqcych siq w jego poblizu ludzi.
Podczas oglqdzin terenowych w obrgbie drzewa wnioskowanego do USLri rr.

dziko wystqpujqcych okaz6w gatunk6w prawnie chronionych. Na drzr:r,vio
lqgowa dla ptakow.

I cci reprezentowanej przez
!nr., o wydanie zezwolenia

:rl6l,ri17^1 35 w t_odzi (dzialka
,st r.nartrrue Wniosek spelnial
4 , r,:lronie przyrody (tekst

t'. ,; :,ziti ,,v dniu 5 pa2dziernika
,,,.;,irr cio usunigcia to '1 szt.
r l' ,,,,1 jest maftwe, na jego

r ' t"b przewr6ci wstronq

. 't. :-rtv/ierdzono obecnoSci
a1,r,r1i. ,riq zawieszona budka



Po przeanalizo,,v..,r'rirr -1 .rmadzonego materialu dowodowego, wniosek o wydanie zezwolenia
na usuniqcie drzewa wylriertic,' .irjo w punkcie '1 sentencji niniejszej decyzji uznano za zasadny. Zezwolenia
na usunigcie przedmiotov,t',;r., ,r::wa udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, woparciu o art 86 ust '1

pkt 4 i 10 ustawy o ochronie i r;,,yrody. Podstawq prawnq do wydania decyli w przedmiotowym zakresie
stanowi tak2e art. 83 ust 1 , :,,1 83a ust 1 oraz aft. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych
przepis6w wynika, 2e zezv,tai,'i : na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej czgSci
niewpisanej do rejestrLr z-t,t\,'.,' r':,.',/ wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy
prezydent miasta na i ii i.r', r.
wojew6dztwa.

JednoczeSnie bior :c ,,

powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci wykonuje marszalek

j uwagg zadeklarowanE przez strong mo2liwo6c wykonania nasadzenia
zastgpczego, zezwolenie r; .,irL,nlQcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji
uzalezniono od wykonaria , , ),,!cgo nasadzenia jednej sztuki drzewa, nale2qcego do gatunku lipa
drobnolistna, okre6lonego w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, wterminie do dnia 31 grudnia 2018r,
Miejsce wykonania nasadzeni:r wskazano na terenie pasa drogowego ul. Ogniskowej w t-odzi (dzialka
nr611113 wobrqbie G-28), zgodnie zlokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcq wprojekcie nasadzenia
dolqczonym do wniosku. Naklaclajqc na strong obowiqzek wykonania nasadzenia zastgpczego, wziqto pod
uwagQ termin nasadzenia wymi,:rriony w jej wniosku, alak2e przedlo2ony przez strong projekt nasadzenia.

Usunigcie drzew:: tro,,:iiriro nastqpi6 po przeniesieniu przez wnioskodawcg budki lggowej dla
ptak6w, na inne, sqsiecl rrii. '-7ewo. Czynno66 tg nale2y wykona6 po uprzednim upewnieniu sig,
2e budka nie jest zrsiedr, ,,;1. W przypadku stwierdzenia obecno6ci pary lggowej ptak6w,
wnioskodawca powinien r., , rodnio wystqpi6 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
wt-odzi zls przy ul. Trairgr.r rr-, l5 w t-odzi, z wnioskiem o uzyskanie zgody na odstgpstwa od zakaz6w
okre6lonych w aft" 52 usi. I Liiitawy o ochronie przyrody.

Biorqc powy2sze pod uwagg, otzeczono jak sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyz.li prz;,:;iugule stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi, wniesione za po:,ri:drrlctwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania @n. 127 S 1, 1tl r I i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2, W trakcie biegu terminu do wricsierria odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory w,,ds1 decyzjg (ar1. 127a $ 1 Kodeksu postgpowania administraeyjnego).

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

4. Decylapodlegawykonaniuprzeduplywemterminudowniesieniaodwolania,gdyjestzgodnazZEdaniemwszystkich
stron lub je2eli wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu postqpowania
administracyjnego)

5. Usuniqcie drzewa poza lern'rircrrr okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako usunigcie
drzewa bez wymaganego zez-woleria, co stanowi6 bgdzie podstawq do wymierzenia administracyjnej kary pieniqznej
(art. BB ust.'1 pkt 1 ustawy o oo,r-or)ie przyrody)

6 Je6li nasadzenie zastgpc;'. posadzone w zamian za usunigte drzewo nie zachowa 2ywotno6ci
po 3latach od dnia uplywu teirirrru 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 wykonania nasadzcnia zastqpczego W przypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego zgodnie
zzezwoleniem, bqde mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym
w administracji (art 86 ust 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji r.ra usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow dotyczqcych
niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronie/r zwierzqt objqtych ochronq prawnE
(art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.

8. W pzypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie wykonywania
przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymac wycinkq drzewa orazzwr6ci6 sig ze stosownym wnioskiem do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiskar bqdz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie
przyrody), gdy2 niniejsza decyzj;r nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa od zakazow zawartych
w art. 51 usi. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody

z up. Marszalka
Wojewodztwa t-odzkiego
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