
Ma rszale k Woj ew6d ztw a L6dzk ie g o

Rst l. 7 1 20.3 .264.2017 .AW Lod2, dnia 22 sierpnia 2017 r.

D E CYZJA
Napodstawieart.83ust. 1pkt1,art.83aust. 1,art.83cust. 1,3i4,art.B3dust. 1i2,arl.g6ust. 1pkt 10, art' 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. r ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U, z 2016 r.,

ca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego
zen i u wn ios ku zn ak: ZZM.WZM.Zf . SO 1 .494.20i Z. pS

e jednego jarzgbu pospolitego z terenu nieruchomoSci
obrqbie P-7), zlohonego w Urzgdzie Marszalkowskim

zez Gminq Miasto Lod2 z siedzibq w Lodzi przy
Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska g/10; 94_303

skq, Marszalek Wojew6dztwa t 6dzkiego

orzeka:
1 z na usun.igcie jednej sztukijarzqbu pospolitego (o obwodzie pnia 94 cm,

m)' znajdujqcego siq na terenie nieruchomo6ii przy ul. Srebizyhskiej 511 w obrqbie p-7), po zachodniej stronie broku mieszl<aliego przy

2. Okre5li6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 2g luteqo 2O1g r.

3' Nie nalicza6 oplaty ze usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. g6 ust. 1pkt 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochionie przyr6Oy.

4. nionego w punkcie 1, od wykonania
tuki drzewa, nalezqcego do gatunku
uformowanej bryle korzeniowej oraz

100 cm).
5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o ktorym mowa w punkcie 4, do dnia 3'1 qrudnia
2018 r.;

b) lokalizacjg wykonania n a , o ktorym mowa w punkcie 4, na terenienieruchomosci przy ul. Sr ej (dzialka nr 234t21 w obrgbie p-zl zgodniez projektem nasadzen on wnioskodawcg wtaz z wnioskiem znak:ZZM.WZM.ZT.S}i.484.201 a

UZASADNIENIE
Dnia 19.07.2017 r. do Urzedu Marszalk

(pismo znak: ZZM.WZM.ZT.SO1.4B4\O1T.pS z dn

sztuki d o

do usuniqcia i wskazaniem miejsca wykonania nas ,,Tniil?: ;przeznaczonego do wyciqcia, na terenie nieruchomo6 w Lodz 1w obrgbie P-7).



W wyniku oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 08.08.2017 r. pzez inspektorow Urzqdu

Marszalkowst<iego WbjewOdztwa t-odzkiego, ustalono, 2e drzewo wnioskowane do usuniqcia to iarzqb
pospolity (o obwodzie pnia 94 cm, mierzonym na wysokoSci 1,3 m), znajdujqcy siq na trawniku, na terenie

dziatki nr ZgqtZl w obrgbie P-7 w Lodzi, po zachodniej stronie bloku mieszkalnego przy ul. Srebrzyhskiej 51

w t-odzi. Drzewo jest obumarle, ma prosty pieh ze Sladami pr6chnienia i odstajqcq korq; przy podstawie pnia

od strony zachodniej jarzqb posiada ubytek, w kt6rym widoczne sq pqknigcia drewna. Ponadto na trawniku,

przy naiadzie pnia iizewi stwierdzono owocniki grzybow. Objqty wnioskiem jarzqbjest Sredniej wielko6ci;

nie'ma wartoSci przyrodniczej, kulturowej i krajobrazowej. Podczas oglqdzin terenowych w jego obrqbie

nie stwierdzono 
'obicnoSci 

dziko wystqpujqcych okaz6w gatunk6w chronionych. Oglqdziny wykazaly

takze, ze istnieje mozliwoS6 wykonania nasadzenia zastqpczego nowego drzewa, zgodnie z projektem

przedloZony m przez wn ioskodawcg
Majqc na uwadze, ze vvw. jarzqb pospolity obumarl z przyczyn niezaleznych od wnioskodawcy

(wskutek wypr6chnienia pnia i opanowania pzez grzyby), dzialalEc w oparciu o art 86 ust. '1 pkt 10 ustawy

z dnia 16 kwietnia 2OO4 i. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22016 r., poz.2134 ze zm.), Marszalek

Wojew6dztwa t-6dzkiego udzielit zezwolenia na jego usuniqcie, bez pobrania optaty z tego tytulu. Podstawq

prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi tak2e ar1. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy

o ochronie priyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika, Ze zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu

z terenu nieruchomo6ci nie wpisanej do rejestru zabytkow wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta,

a w przypadku, gdy prezydent mias[a na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, zezwolenie wydaje

marszal-ek wolewOOztwa. JednoczeSnie biorqc pod uwagq dostgpnoS6 miejsca do wykonania nasadzenia

zastqpczego nowego drzewa w bliskim sqsiedztwie miejsca, z ktOrego usuwany bqd-zie ww, jarzqb pospolity,

zezwolenie na jego usuniqcie uzalezniono od wykonania nasadzenia drzewa liSciastego, naleZEcego

do gatunku jarzqb szwedzki, okreSlonego w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnta

31 grudnia 2018 r., zgodnie z projektem nasadzeh przedloZonym przez wnioskodawca

Biorqc powyZsze pod uwagq, otzeczonojak sentencji

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w t-odzi, wniesione ia poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty

jej otrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
2. przed irptywem 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).

3. W trakcie biegu ierminu do wniesienia odwolania strona mole ztzec sig prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi

Wojew6dzlwa t-6dzkiego o5wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq

ze stron postqpowanii, decyla staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu

postqpowan ia ad m inistracyj nego).
4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem

wsrysit<icn stron luO gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu

postgpowan ia ad m inistracyjnego).
5. Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym vr punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane

zostanie jako usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowid bqdzie podstawq

do wymierzenia administracyjnej kary pieniqZnej (art. 88 ust. 1 pkt '1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Je6li posadzone w zamian za usuniqte drzewo nasadzenie zastqpcze, o kt6rym mowa w punkcie 4

sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa 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, natozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania

nasadzenia zastgpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie z zezwoleniem

bqdq mialy zastoiowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy

o ochronie przyrody).
7. Uzyskanie niniejszel decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow

doiyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronief zwierzqt

objitycir ochronq prawnE @rt,52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt

dzikich.
8. W przypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie

wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymac wycinkg drzewa orazzwrocic siq ze stosownym

whioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdy2 niniejsza decyla nie jest toZsama z uzyskaniem



zezwofenia na odstQpstwa od zakaz6w zawartych w art
przyrody.

51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie

z up. [fie
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Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.u.22016 r. poz. 1g27) -zalqcznikdo ustawy, cz. lll pkt 44,ko1.4, pkt 6.
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