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DECYZJA /i

Dziatgqc na podstawie art 83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust. 1, art. B3c ust. 1, ust.3, art. 83d ust. 1, ust.2,
art 86 ust 1 pkt 4, art. 90 ustawy z dnia'16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 22016 r.,
paz 2134 ze zm) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postqpowania
administracyjnego(t.j.Dz U.z2016r.,poz.23zezm.),porozpatrzeniuwnioskuGminyMiastot-odz
reprezentowanej przez Paniq Eweling Wroblewskq, o wydanie zezwolenia na usuniqcie robinii
akacjowej o obwodach pni219+219 cm, robinii akacjowej o obwodzie pnia 148 cm, robinii akacjowej
o obwodzie pnia 133 cm oraz glogu dwuszyjkowego o obwodzie pnia 73 cm, z terenu nieruchomoSci
przy ul. Sowihskiego 48A i48B (dzialki ewidencyjne nr20711,20712, obrgb B-25) w Lodzi, Marszalek
Wojewodztwa t-odzkiego

orzeka

Zezwol!6 Gminie Miasto Lod2, na usuniqcie robinii akacjowej o obwodach pni 219+219 cm (drzewo nr
1), robinii akacjowej o obwodzie pnia 148 cm (drzewo nr2), robinii akacjowejo obwodzie pnia 133 cm
(Crzewo nr 3) oraz glogu dwuszyjkowego o obwodzie pnia 73 cm (drzewo nr 4), z terenu nieruchomo5ci
przy ul. Sowiriskiego 48A i 48B (dzialki ewidencyjne nr 20711,20712, obrgb B-25) w t-odzi. Lokalizacja
drzew wskazana zostala przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.
Okre$li6 termin usuniqcia drzew do dnia 31 grudnia 2017 r.

Nie nalfrcza6 oplat za usuniqcie drzew na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r o ochronie przyrody.
Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usunigcie robinii akacjowej o obwodach pni 219+219 cm
wymienionej w punkcie 1 sentencji decyzji od zastqpienia jej przez Gminq Miasto t-od2 nowym
nasadzeniem - jednym bukiem pospolitym - o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej
bryle korzeniowej, o obwodzie pnia nie mniejszym ni212 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).
Ustaf i6: a) termin wykonania nasadzenia zastgpczego do dnia 31 grudnia 2018 r.,
b) lokalizacjq wykonania nasadzenia zastqpczego na dzialce ewidencyjnej nr 20712 lub 20711

w obrqbie B-25, zgodnie zlokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcg na mapie dolqczonej do wniosku.
Zobowiqza6 Gming Miasto L6dZ do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkieEo
oSwiadczenia o wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastqpczego, w terminie 14 dni od dnia jego
wykonania, podajqc faktycznq datq posadzenia oraz zalqczlEc plan sytuacyjny z zaznaczonE
lokalizacjq posadzonego drzewa.

UZASADNIENIE

Pismem znak'.ZZM.WZM.ZT.501 187.2017 BW Gmina Miasto Lod2, reprezentowana przez
Paniq Fwelinq Wroblewskq, wystqpila do Marszatka Wojew6dztwa t-odzkiego z pro6bq o wydanie
zezwolenia na usuniqcie robinii akacjowej o obwodach pni 219+219 cm, robinii akacjowej o obwodzie
pnia 148 cm, robinii akacjowej o obwodzie pnia 1 33 cm oraz glogu dwuszyjkowego o obwodzie pnia 73
cir, zterenu nieruchomosciprzy ul. Sowiriskiego4SA i48B (dziatkiewidencyjnenr20Tll,20T12,obrqb
B-25) w Lodzi oraz zobowiqzala siq do wprowadzenia nasadzenia zastgpczego w postaci jednego buka
pospolitego, proszqc jednoczeSnie o odstqpienie od wprowadzenia wigkszej liczby nasadzefi z uwagi
na duze zageszczenie istniejqcych drzew i krzew6w. Lokalizacja drzew przewidzianych do usuniqcia
oraz nasadzenia zastgpczego wskazana zostala na mapie stanowiqcej zalqcznikgraficzny do wniosku.
Pani Ewelina Wr6blewska oSwiadczyla r6wniez, 2e Gmina Miasto L6d2 jest wla6cicielem
nieruchorno6ci, o kt6rej mowa we wniosku. W uzasadnieniu wystqpienia jako przyczyne zamierzonego
usuniqcia drzew wskazano, ze sq prochniejqce lub obumarle, pozbawione czg6ciowo koron.

W czasie oglqdzin terenowych przeprowadzonych 02 czerwca 2017 r. przez pracawnik6w
Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-odzkiego potwierdzono zasadnoS6 wniosku - robinia
akacjowa nr 3 posiada pienz odlamanq koronq, robinia nr 2 jest pochylona i pr6chniejqca, robinia nr'1
prochnieje i posiada odchylajqce sig od pionu pnie a 9169 zamiera. Drzewa te z uwagi na oslabione
vvtaSciwosci mechaniczne i zachwianq statykg sq bardziej podatne na zlamania lub przewr6cenie sig
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ptzez ca zwiQksza sig zagrozenie bezpieczehstwa Z lego tez wzglqdu stwierdzono, ze okres ich
usuniqcia nie moze byc wyznaczony zgodnie z wnioskiem, do konca 2018 r. Zdaniem organu wyciqcie
drzew powinno zostac wykonane do korlca roku 20'17 r. Stanowisko Marszalka Wojew6dztwa t_odzkieEo
przedstawione zostalo stronie do zapoznania siq i wniesienia uwag, pismem z dnia 09 czerwca 20j7 r.
znak. RSll.7'120.3 .187.2017.MOS. Wobec braku odpowiedl uznano, ze strona akceptuje
przedstawione rozstrzygnigcia. Majqc powyZsze na uwadze orzeczono jak w sentencji. podczis
oglqdzin w obrgbie przedmiotowych drzew nie stwierdzono dziko wystqpujqcych okaz6w roSIn i zwierzqt
gatu nkow prawnie chronionych.

Podstawq prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz
art.90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j Dz. U.z2016t.,poz 2134zezm)
Z tresci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci nie wpisanej do rejestru zabytkow wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta,
a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci
wykonuje marszalek wojewodztwa. Natomiast z mocy art 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usunigcie drzew
nie nalicza sig optaty w przypadku drzew zagra?alqcych bezpieczehstwu ludzi lub mienia w isiniejqcych
obiektach budowlanych, a z takq sytuacjE mamy do czynienia w omawianym przypadku. ZgoOnie
z wni-oskiem strony od posadzenia nowego drzewa uzaleznione zosta{o jedynie usunigcie dwupniowej
robinii akacjowej. Na terenie nieruchomo6ci istnieje duze zagqszczeniie istniejqcej zieleni wysokiej
- wzrost nowych nasadzeri bylby utrudniony z uwagi na zacienienie i malq przestrzeh do prawidlowego
formowania sig koron.

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczonojak sentencji.

Fouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty lej
otrzymania (afi..127 $ 1, 129 51 i52 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu (art.130 Kpa). Wniesienie
odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 2 Kpa).
Decy4a podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich
stron (art.130 $ 4 kpa ).
Jezeli nasadzenie zastqpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo nr 1 nie zachowa zywotnoSci po
3 latach od dnia up{ywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomo5ci, nalozony zostanie ponownie w drodie
decyzji obowiqzek posadzenia drzewa. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodn!e
z-zezwoleniem, bgdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (art.
86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia '16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bgdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
clotyczqcych niszczenia gniazd, ja.i, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronie6 zwierzqt
objgtych ochronq prawnE @rl.52 uoop)oraz humanitarnego traktowaniazwierzqtdzikich.
W przypadktl stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdf gniazd
v/ trakcie wykonywania przedmiotowej decy4i, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz zw
siq ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony
H,egionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza
tozsalTa z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa od zakazow zawartych w a
sst. 't ustawy o ochronie przyrody.
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