
Ma rszale k Wojewod ztvt a L6dzkiego

t-6d2, dnia46 czeruca 2017 r

RSI l. 7 1 20.3.164.201 7. KS

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

plt 4 i 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. lJ z 2016 r. poz.2134 ze
zrn ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca'1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z ,2016 t. poz. 23 ze zm.) po rozpalrzeniu wniosku znak'. ZZM.WZM.ZT.501.33O.2O17.BZ Gminy Miasto t-6d2,
reprezentowanel przez Paniq Eweling Wroblewskq, o wydanie zezwolenia na usuniqcie olszy czarnej,
M arszalek Wojewodztwa t-odzkiego

orzeka
1. Zezv*olt6, Grninie Miastc t-od2 na usunigcie alszy ctzarnej c cbvrodzie pnia 22A cm, z terenu dzialki

ewidencyjnej nr 119/3 obrqb B-3 w t-odzi (pas drogowy ulicy Zabieniec, na wysoko6ci posesji nr 90),
zgodnie zlokalizaqEwskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre6li6 termin usunigcia drzewa do dnia 31 grudnia 2017 r.

3. Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt4 i5 ustawy zdnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody.

4. Uzale2nic wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji od
zastqpienia go przez Gminq Miasto t-6dz nowym drzewem - bukiem zwyczajnym o dobrze wyksztalcone.l
koronie iprawidlowo uformowanej bryle korzeniowej, o obwodzie pnia nie mniejszym niZ12 cm (pomiar
na wysokoSci 100 cm).

5. Ustali6: a) termin wykonania nasadzenia zastgpczego do dnia 31 grudnia 2018 r ,

b) lokalizacjq wykonania nasadzenia zastqpczego na terenie dzialki ewidencyjnej 182/7
obrgb B-3 w t-odzi, zgodnie z lokalizaclq zaproponowanq przez wnioskodawce na mapie
dolqczonej do wniosku.

6. Zobowiqza6 Gming Miasto l-od2, do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego informacji
o wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastgpczego, w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc
faktycznq datg posadzenia oraz zalqczajqc plan sytuacyjny z zaznaczonE lokalizacjq posadzonego
orzewa

UZASADNIENIE

Dnia 10 kwietnia 2017 r. do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t_6dZ
reprezentowanei przez Paniq Ewellng Wroblewskq, c wydanie zezwolenia na usuniqcie olszy czarnej
o r:bwodzie pnia220 cm z terenu dzialki o nrewid. 119/3 obrgb B-3 wt-odzi (pas drogowy ulicy Zabieniec, na
wysokoSci posesji nr 90). Do wniosku dolqczono dokumenty okre6lone w art 83b ustawv z dna
16; kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W uzasadnieniu wniosku jako przyczynQ zamierzonego usunigcia drzewa wskazano, ze ,,obumala
z przy czy n n iezaleznych".

W dniu 20 kwietnia 2017 r pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-odzkiego
pr;zeprowadzili oglqdziny olszy czarnej podczas, ktorych stwierdzono, ze jest obumarla. Drzewo stanowi
zagrozenie bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz ruchu drogowego i jej usuniqcie jest uzasadnione. pismem
z dnia 19 maja 2017 r. poinformowano wnioqkodawcq, ze decylazezwalajqca na usunigcie olszy czarnej
wy'dana zostanie z okreSleniem terminu usuniqcia drzewa do kohca roku 2017, a nie do koiica 201g, tak jak
zaproponowano we wniosku (ze wzglgdu na wystgpujqee zagrolenie bezpieczehstwa ludzi oraz mienra
w istniejqcych obiektach budowlanych oraz bezpieczehstwa ruchu drogowego). W okreslonym terminie
strona nie zloZyla uwag do ww ustalenia.

Na podstawie art. 83c ust 3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrodyr, organ uzaleznil
wy'danie zezwolenia na usunigcie drzewa od wykonania nasadzenia zastgpczego w postaci jednego buka
zw'yczajnego o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle kozeniowej, o obwodzie pnia
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nie mniejszym niz 12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm),
w t-odzi - zgodnie z tresciq wniosku.

Podczas oglqdzin, w obrqbie przedmiotowego

na terenie dzialki ewidencyjnej 18217 obrqb B-3

drzewa nie stwierdzono wystgpowania okazow
gatunkow prawnie chronionych.

Podstawq prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust 1 oraz art. 90
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.). Z tre6r:i
cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci nie
wpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent
miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynno5ci wykonuje marsza{ek wojewodztwa.
Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy za usuniqcie drzew nie nalicza siq oplaty w przypadku
drzew lub krzew6w, kt6re zayaZ4q bezpieczefistwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych
i bezpieczenstwu ruchu drogowego, a z takimi sytuacjami mamy do czynienia w omawianym przypadku.

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

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczonojak sentencji.

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

w Lodzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jelj

otrzymania (art..127 S 1, 129 51 i 52 Kodeksu postQpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzla nie ulega wykonaniu (art.130 Kpa). Wniesienie
odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 2 Kpa),
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z Zqdaniem wszystkich
stron (art.130 $   Kpa ).
Jezeli nasadzenie zastgpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewo nie zachowa zywotnoSci po
3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z przyczyn zaleZnych od posiadacza nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzewa. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego
zgodnie z zezwoleniem, bqdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnyrn
w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Usunigcie drzewa poza tepminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazotu
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieh zwierze\t
objqtych ochronq prawnE @rt. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz zwrocie siq ze

--- ---stcrsownym w+li6skiem-do-Gene-ral.n.eg+Dyrcktore -Oehrer+y-srodowiska -badz€4uendrreg$-D)rcktora--
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejsza decyla nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na
odstqpstwa odzakazow zawartychwart.5l ust 1iart.52 ust. l ustawyoochronieprzyrody.

Otrzvmuia:
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Gmina Miasto t.6d2 reprezentowana
przez P aniq Eweling Wr6blewskq
p.o. Dyrektora Zatzqdu Zieleni Miej
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 t6d2
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al. Pilsudskiego 8
90-051 r_6d2
www.lodzkie.pl

tel. l+481 42 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekretariat. ro@lodzkie. p
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