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DECYZJA
Na podstawie art" 83 ust. 1 pkt 1, ar1.83a ust. 1, art. g3c ust. 1 i3, art. g3d ust. 1 i2, art. g6 ust. 1pkt 4 i 5; art' 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. u. z 2016 r. poz. 2134 ze6 stgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.o .2T.501.330.2017.BZ Gminy Miasto t-6d2,b Tezwolenia na usuniqcie olszy czarnel,

orzeka1' tZezwolic Gminie Miasto '-od2 na usuniqcie olszy czarnej o obwodzie pnia 22a cm, z terenu dzialkiewidencyjnej nr 11913 obrgb B-3 w t-odzi (pas drogowy ulicy Zabieniec, na wysokosci posesji nr 90),zgodnie zlokalizaciqwskazanq przez wnioskodaweg na mapie dolqczonej do wniosku.2. okre6li6 termin usuniqcia drzewa do dnia 31 grudnia 2a17 r.3' Nie nalicza6 oplatza usuniqcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt4 i5 ustawy zdnial6 kwietnia
21004 roku o ochronie przyrody.

4. enia na usunigcie drzewa 1 sentencjl decyzji od
Miasto t-6d2 nowym drzew o dobr-ze wyksztalcone.y
wanej bryle korzeniowej, o zym niZ 12 cm (pomiar

5' L,stali6: a) termin wykonania nasadzenia zastgpczer;o do dnia 31 grudnia 201g r ,b) lokalizaciq wykonania nasadzenia zastgpczego na terenie dzialki evridencyjnej .1g2l7
obrgb B-3 w t-odzi, zgodnie z lokalizaelq ziaproponowanE przez wnioskodawcQ na mapre
dolqczonej do wniosku.

6' z'obowi4za6 Gming Miasto t-6d2, Marszalkowi wojew6dzlwa L6dzkiego informacjio wykonaniu obowiqzku nasad o, w terminie 14 dni oo oni, wykonania,'podalqc
faktycznq datq posadzenia oraz sytuacyjny z zaznaczonq rokarizaciq posadzonego
drzewa.

UZASADNIIENIE

Dnia 10 kwietnia 2017 r. do Marszalka wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t-6d2reprezentowanej przez Paniq Errveling wr6blewskq, o wyclanie zezwolenia na usuniqcie olszy czarnejo obwodzie pnia22o cm z terenu dzialki o nr ewid 119/3 obrqb B-3 w t-odzi (pas drogowy uiicy Zabieniec, nawysokosci posesji nr g0) Do wniosku dolqczono dokunrenty okreslone w art. g3b ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
w uzasadnieniu wniosku jako ptzyczyne zamterzoneoo usunigcia drzewa wsKazano, ze ,,obumanaz ptzy czy n niezaleZny ch"
w dniu 20 kwietnia 2017 r. pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego wojewodztwa t-odzkiegoprzeprowadzili oglqdziny olszy czarnej podczas, kt6ych stwierdzono, ze jest obumarla. Drzewo stanowrzagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz ruchu drogowego i jej usunigcie jest uzasadnione. pismemz dnia 19 maja 2017 r" poinformowano wnioskodawcq, ze decyzla zezwalajqca na usuniEcie olszy czaneJwydana zostanie z okreSleniem terminu usuniqcia drzewa do korica rot<uzoil, a nie do koiica 201g, tak jakzaproponowano we wniosku (ze wzglqdu na wystqpu jqce zagro2enie bezpieczenstwa ludzi oraz mieniaw istniejqcych obiektach budowlanych oraz bezpieczenstwa ruchu drogowego). w okreslonym terminiestrona nie zlo2yla uwag do ww ustalenia.
Na podstawie art. g3e ust. 3 ustawy z on

wydanie zezworenia na usuniqcie drzewa od wy organ uzaleznil

zwyczajnego o dobrze wyksztalconej koronie i pr jlil::l"t"lr:



nie mniejszym ni2 12 cm (pomiar na wysokoSrci '100 cm), na terenie dzialki ewidencyjnej 18217 obrqb B-3
w t-odzi - zgodnie z tre5ciq wniosku.

Podczas oglqdzin, w obrgbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystqpowania okaz6w
gatunk6w 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 t. poz. 2134 ze zm.). Z tre6ci
cytowanych przepisow wynika, Ze zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci nie

wpisanej do rejestru zabytk6w wydaje wojt, burmistz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent
miasta na prawach powiatu sprawLrje funkr:jg starosty, czynnoSci wykonuje marszalek 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 krzewow, kt6re zagraZajq bezpieczehstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych
i bezpieczehstwu 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 o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U.22016 r. poz. 1827)-zalqcznik do ustawy, cz. lll pkt 44,ko|.4, pkl 6.

Biorqc powyZsze pod uwagq, orzeczonojak sentencji.

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

w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania (art. 127 S 1, 129 Sl i52 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu (art.130 Kpa). Wniesienie

odwolania w ternrinie, wstrzymuje wykonanie decyzli (art. 130 $ 2 Kpa).
3. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z Zqdaniem wszystkich

stron (art.130 $ 4 Kpa ).
4. Jezeli nasadzenie zastqpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewo nie zachowa zywotnoSci po

3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkeie 5a sentencji decyzji lub przed uptywenr tego

terminu, z przyczyn zaleznych od posiadacza nieruchomoSci, natozony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzewa. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego
zgodnie z zezwoleniem, bgdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym
wadministracji iart.86 ust 2 i3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody).

5. Usuniqcie drzewa poza teiminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potra\lowane zostanie jako

usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowiC bgdzie p6dstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art 88 u:;t. 1 pkt 1 uoop).

6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszezenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronien zwierzEt
objqtych ochronq prawnE @r1.. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.

7. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd

w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz zwr6ci6 siq ze
stosownym wnioskiem do Generalnego D;rp4ftl6r"a Ochrony Srodowiska b4dz R,egionalnegc D.vrektor-a

Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejsza decyla nie jest toZsama z uzyskaniem zezwolenia na

odstqpstwa od zakazowzawartych w art. 51 ust. 1 i art.52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
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