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Marszale k Wojewod zt.tt a L6dzkiego

L6d2, dnia Ztt. rg3.'a€"14

Rst 1.71 20. 3 .17 9.2017 .KS
rJDEcYzJA fi

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. I i 2a, art.83c ust. 1 i 3, art. 83d ust. 1i2, art. 86 ust. 1

pkt 4 i 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. lJ.22016 t. poz. 2i34 ze
zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postqpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2016 rozpatrzeniu wniosku o znaku: ZZM.WZM.ZT.501.f682€ffi'B\S Gminy Miasto
L6d2, z Paniq Eweling Wr6blewskq, o wydanie zezwblenia na r;lunigcie glogu
poSred w6dztwa t-odzkiego

26 4 .?rs,!*/ ^ B.-orzeka

Zezwoli6, Gminie Miasto Lod2na usunigcie gtogu poSredniego o obwodzie pnia 100 cm z terenu pasa
drogowego drogi publicznej - ulicy Snycerskiejw t-odzi (dzialka ewidencyjna 616/4 obrqb B-28), zgodnie
zlokalizacjqwskazanq przez wnioskodawcq na mapie dotqczonej do wniosku.
Okre5li6 termin usunigcia drzewa do dnia 31 grudnia 2017 r.

Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzewa na podstawie art. 86 ust. I pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody,
Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji od
zastqpienia go nowym drzewem - jarzqbem mEcznym o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo
uformowanej bryle kozeniowej, o obwodzie pnia nie mniejszym ni2 12 cm (pomiar na wysoko6ci 100
cm).
Ustali6: a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego do dnia 31 grudnia 2018 r.

b) lokalizacjgwykonania nasadzenia zastqpczego na dzialce o nrewid.6'13/14 obrqb 8-26
w t-odzi, zgodnie z lokalizaqq zaproponowanq przez wnioskodawcq w projekcie nasadzeh
zastqpczych dolqczonym do wniosku.

Zobowiapa6 Gming Miasto Lod2, do przedlo2enia Marszalkowi Wojewodztwa L6dzkiego informacji
o wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastqpczego, w terminie'14 dni od dnia wykonania, podajqc
faktycznq datq posadzenia oraz zalqczajqc plan sytuacyiny z zaznaczonE lokalizacjq posadzonego
drzewa.

UZASADNIENIE

Dnia '10 kwietnia 2017 r. do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t-odz,
reprezentowanq przez Paniq Ewelinq Wroblewskil, o wydanie zezwolenia na usuniqcie glogu poSredniego
o obwodzie pnia 100 cm z terenu pasa drogowego drogi publicznej - ulicy Snycerskiej w t-odzi (dzialka
ewidencyjna 616/4 obrqb B-28). Do wniosku dolqczono dokumenty okreSlone w art.83b ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W uzasadnieniu wniosku jako ptzyczyny zamierzonego usuniqcia drzew wskazano, ze ,,posiada
pr6chniejqcy ubytek".

W dniu 2 czerwca 2017 r. pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojewodztwa t-odzkiego
przeprowadzili oglqdziny drzewa, podczas kt6rych stwierdzono, ze jest 9169 posiada pr6chniejqcy podluzny
ubytek w pniu oraz czgSciowo obumierajqcq koronq, a jego piefr jest nieznacznie pochylony w strong jezdni
ulicy Zachodniej. Drzewo stanowi zagrozenie bezpieczehstwa ludzi oraz mienia w istniejqcych obiektach



budowlanych oraz bezpieczehstwa iuchu drogowego. W zwiqzku z powyaszym jego usuniqcie powinno
nastqpi6 najp62niej do konca 2017 r., a nie do konca 2018 r.,jak podano we wniosku.

Podczas oglgdzin, w obrgbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystqpowania okaz6w
gatunkow prawnie chronionych. Uwz$lgdniajqc powyzsze okolicznoSci, wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji nalezalo uzna6, za zasadny.

Pismem z dnia 6 czerwca 2017 r. strona zostala poinformowana o wynikach oglgdzin oraz
o mozliwoSci wypowiedzenia siq co do zebranego przez organ materialu dowodowego. W okre6lonym
terminie wnioskodawca nie zlozyl uwag.

Na podstawie art. 83c ust. 3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ uzaleznil
wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa od wykonania nasadzenia zastqpczego w postacijednego jarzqbu
mqcznego, o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzeniowej, o obwodzie pnia nie
mniejszym niZ12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm), na dzialce o nr ewid. 616/4 obrqb B-28 w t-odzi, zgodnie
z lokalizaciE zaproponowanE przez wnioskodawcg w projekcie nasadzeh zastqpczych dolqczonym do
wniosku.

Podstawq prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. B3a ust. 1 oraz art. gO

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t j Dz U. z 1016 r. poz.2134 ze zm.). Z tresci
cytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomoSci nre
wpisanej do rejestru zabytk6w wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent
miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnosci wykonuje marszalek wojewOdztwa.
Natomiast na mocy art. BO ust. 1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy za usuniqcie drzew i krzewow nie nalicza siq optaty
w przypadku drzew lub krzew6w, ktore zagraz4E bezpieczehstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach
budowlanych oraz bezpieczefrstwa ruchu drogowego, a z takimi sytuacjami mamy do czynienia
w omawianym przypadku.

Na podstawie art 83a ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie pzyrody (t.j Dz. tJ.

z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) projekt decyzji zostal uzgodniony z regionalnym dyrektorem ochrony Srodowiska,
zgodnie z nowelizaclq ustawy o ochronie przyrody z dnia 11 mala 2017 r. (ustawa o zmianie ustawy
o ochronie przyrody - Dz. U. z 2017 r. poz. 1074).

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
roku o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U.z2016t.poz.1827)-z-alqcznikdo ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt6.

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczonojak sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-ocizi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojewodztwa Lodzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art.127 S'1, 129 51 i52 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu (art.130 Kpa). Wniesienie
odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. '130 g 2 Kpa)
Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z Zqdaniem wszystkich
stron (art '130 S a Kpa ).
Jezeli nasadzenie zastqpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo nie zachowa zywotnosci po
3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z ptzyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomo6ci, naloZony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzewa. W przypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego
zgodnie z zezwoleniem, bgdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym
wadministracji(art. 86 ust.2 i3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody).
Usuniqcie drzewa poza terminem okre5lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie podstawg do wymrerzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
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6 Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrze gania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (art.52 uoop) oraz humanitarnego traktowaniazwierzqtdzikich.
W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz zwr6ci6 siq ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejsza decyla nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na
odstqpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
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