
1.

7.

2

4

5

MarszaNek Wojew5dztwa Lodzkiego
l-od2, dnizt l l stycznia 2018 r.

RSI 1.71 20,3.527 .2017. MOS

DECYZJA
Dzialaiqc na podstawie ar1. 83 ust. '1 pkt 1, art.83 a ust. 1, ust.2a, art. 83 c ust. 1, ust.3, art. g3 d ust.
1, ust.2, aft. 86 ust. 1 pkt4 i5, art. 90 ustawyz dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie prz.yrody (t. j. Dz.
U.22016 r., poz. 2134 ze zmianami) orazarl. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 'lgOO rot<u - Kodeks
postqpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Miasto t-od2reprezentowanej przezPaniq Eiwelinq Wr6blewskq, o wydanie'zezwolenia na usunigcie
jednego kasztanowca zwyczajnego o obwodzie pnia 204 cm, znajdujqcego sig na terenie dzialki
ewidencyjnej nr 2914 w obrgbie W-13, stanornriqcej pas drogowy ul. Telefonicznej w l-odzi, na wysokosci
posesji nr 27, Marszatek Wojewodztwa t_6dzkiego

orzeka
Zezwolie Gminie Miasto N-od2, na usunigcie jednego kasztanowca zwyczajnego o obwodzie pnia
204 cm, znajdujqcego siq na terenie dzialki ewidencyjnej nr 2914 w obrgbie W-13, stanowiqcej pas
drogowy ul. Telefonicznej w l-odzi, na wysokoSci posesji nr 27, zgodnie zlokalizaqq wskazanq przez
wnioskodawcg na mapie dolqczonej do wniosku.
Okre6f i6 termin usunigcia drzewa do dnia 3.1 pa2dziernika2Olg r.
Nie naficza6 oplatza usuniqcie drzewa na pofls1svvl" ar.t.86 ust. 1 pkt4 i5 ustawy zdnia16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.
Uzale2ni(, wydanie zezwolenia na usunigci,3 drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji od
zastqpienia go ptzez Gming Miasto t-6d2 novlym nasadzeniem - kasztanowcem czerwonym - o dobrze
wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowernej bryle korzeniowej, o obwodzie pnia nie mniejszym niz
12 cm (pomiar na wysokoSci '100 cm).
Ustali6: a) termin wykonania nasadzenia zastQpczego do dnia 31 grudnia 20jg r.,
b) lokalizacjq wykonania nasadzenia zas,tgpczego na dziatce ewidencylnej nr 2gl4 obrgb W-i3
w t-odzi w pasie drogowym ul. Telefonicznej, zgodnie zlokalizacjq wskazanq przez wnioskodawcg na
mapie dolqczonej do wniosku.
Zobowiqzae Gming Miasto l-6d2 do paedlo2enia Marszalkowi Wojewdrdztwa t-6dzkiego
o6wiadczenia o wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastqpczego, w terminie 'l 4 dni od dnia jego
wykonania, podajqc faktycznq datg posadzenia oraz zalqczajqc plan sytuacyjny z zaznaczonE
lokalizaqq posadzonego drzewa.

UZA.SADNIENIE

Pismem znak: ZZMWZM.ZT.501.891.2O17.WS z dnia 5 pa2dziernika 20i7 r., pani Ewelina
Wroblewska dzialajqc z upowaznienia prezydrenta Miasta l_odziw imieniu Gminy Miasto t_6d2, wystqpila
do Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego o ud'zielenie zezwolenia na usunigcie jeclnego kasztanowca
zwyczajnego o obwodzie pnia 204 cm, znajdujqcego siq na terenie dzialki 

-evridencyjnej 
nr 2914

w obrgbie W-13 stanowiqcej pas drogowy ul. Telefonicznej w N-odzi, na wysokoSci posesli nr ZZ,
z okreSleniem terminu jego usunigcia w ciqgu dziesigciu miesigcy od wydania decyli. pani Ewelina
Wr6blewska oSwiadczyla r6wnie2, ze Gmina Miasto i-6dz jest wtaScicielem dzialki, b i<tOre; mowa we
wniosku. W uzasadnieniu wystqpienia jako przyczynQ zamierzonego usunigcia dr;lewa wskazano, ze
posiada prochniejqcy ubytek pnia. JednoczeSnie strona zobowiqzala sig do wprowadzenia nasadzenia
zastgpczego w postaci kasztanowca czerwonego.

Po przeprowadzeniu oglgdzin lspsne\ rych w dniu 7 listopada 2017 r. przez pl-acownik6w Urzgdu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-odzkiego, stwierdzono zasadnoS6 wniosku kasztanowiec
zwyczainy (syn. bialy) posiada rozlegly, pr(rchniejqcy ubytek pnia. Drzewo z uwagi na oslabione
wlaSciwoSci mechaniczne jest bardziej poclatne na zlamanie, co powoduje zwig'i<szenie ryzyka
zagro2enia bezpieczehstwa ludzi oraz mieniil w istniejqcych obiektach budowlanych oraz dla iuchu
drogowego. W obrgbie drzewa w trakcie oglgdzin dokonywanych przez prercownik6w Urzgdu
Marszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego nie stwierdzono Oziko wystqpujqcych okaz6w ro6lin
i zwierzqt nale2qcych do gatu n k6w chronionych.

Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83 ust. 1, art.
83a ust l oraz ai.. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OC4 r. o ochronie przyrody (t. j. D:2. U. 2 2016 r., poz.
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2134 ze zmianami). Z tre6ci cytowanych przepis6w wyrrika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub
krzewu z terenu nierruchomoSci lub jej czgSci niewpisane,i do rejestru zabytk6w wydaje wojt, burmistrz
albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent nriasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg
starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojew6dztwa. 21. mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy za
usuniqcie drzewa rrie nalicza siq oplaty w przypadku drzewa zagra2ajqcego bezpieczedstwu ruchu
drogowego lub ludzi i mienia w istniejqcych obiektach buclowlanych.
Projekt niniejszej decyzji zostal uznany za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w !-odz'i wobec niewyra2enia stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu
zezwolenia.

Biorqc pow)/zsze pod uwagq, orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojewridztwa Lodzkiego, w terminie '14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 i$ 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu (art.130 Kpa). Wniesienie
odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 $ 2 Kpa).
W trakcie biegu ternrinu do wniesienia odwolania strona nto2e zrzec sig prawa do wniesienia odwoiania
wobec organu adrninistracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa |--odzl<iego o6wiadczenia o zrzeczeniu sig prrawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowilnia, decyla staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postgpowania adm inistracyjnego).
Decyla podlega wy'konaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem wszystkich
stron (art.130 $ 4 Kpa ).
Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co sitanowi6 bgdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniq2nej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Je2eli nasadzenie zastqpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewo nie zachowa zywotnoSci po 3
latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie tia sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchorroSci, nalo2ony zostanie ponownie w drodze
decyzji obowiqzek posadzenia drzewa. W przypadku nisv\tykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie 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).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianyoh oraz siedlisk ptakow, schroniei zwierzql
objqtych ochronq prawnE Grl..52 uoop) oraz humanitarnc.go traktowaniazwierzql dzikich.
W pzypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania pzedmiotowej decyzji, nale2yr wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz zwr6ci6,
sie ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. ti6 uoop), gdy2 niniejsza decyla nie jest
to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa od zzakaz6w zawartych w art, 51 ust. 1 i art, 52
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

z uo. Marszalka
Wojew6dztwa t 6dzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastgpcy Dyrektora Depaftamentu
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