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DECYZJA

Dzialajqcna podstawie art.83 ust. 1 pkt 1, art.83 a ust. 1, art.83 c ust. 1, ust' 3, art.83 d ust.

'1, ust. 2, ust. b, art. bO ust" 1 pkt 4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

(tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 142 ze zmianami) oraz aft. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku

- Kodeks postqpowania administracyjnego (t, j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami), po

rozpatrzeniu wniost<u Gminy Miasto-t-6d2 o wydanie zezwolenia na usunigcie czterech topoli

miesza6cow euroameryka6stiic6, znajdujqcych sig na dzialce ewidencyjnej nr 568/44 w obrqbie B-49

przy ul. Zbolowq 4a w N-odzi, Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

Zezwolt(.Gminie Miasto Lod2 nausuniqcie ,"""--" ; mieszaica euroamerykariskiego, znajdujqcej

siq na terenie dzialki ewidencyjnej nr 568t44 w obrqbie B-49, od strony zachodniej bloku przy ul.

Zbo2owej 4awLodzi (drzewo Orugie w rzqdzie liczqc od strony polnocnej o obwodzie pnia 128 cm),

zgodnie zlokalizacjqwskazanq prziz wnioskodawcq na mapie stanowiqcej zalqcznik do wniosku.

Oire6li6 termin ujunigcia drzewa do dnia 28 lutego 2018 r. zgodnie zdecylq Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska w t-odzi z dnia 4 stycznia 2018 r. r' znak'. WPN.6401 '291'2017 'GJ
Nie nalicza6 oplatza usunigcie drzewi na podstawie art.86 ust.'1 pkt4 ustawyz dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie PrzYrodY.
Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji od

zastqpienia go przez Gming Miasto L6dz nowym nasadzeniem - lipq drobnolistnq - o dobrze

wyXsztatconeJ koronie i prawidtowo uformowanej bryle korzeniowej, o obwodzie pnia nie mniejszym ni2

12 cm (pomiar na wYsoko5ci 100 cm).
Ustali6: a) termin wykonania nasadzenia zastepczego do dnia 31 grudnia 2018 r', 

- - . . .

b) lokalizicjg wykonania nasadzenia zastqpciego na dzialce ewidencyjnei nr 568144 obrqb B-49

wt-odzi prry ut. Z6oZowej4a, zgodnie zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawca na mapie dolqczonej

do wniosku.
2obowiqzai Gminq Miasto L6d2 do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa t-6dzkiego

o6wiadczenia o wy'Xonaniu obowiqzku nasadzenia zastgpczego, w terminie 14 dni od dnia jego

wykonania, podajqc faktycznq datq posadzenia oraz zalqczalqc plan sytuacyiny z zaznaczonq

lokalizacjq posadzonego drzewa.

UZASADNIENIE

pismem znak:22M.w4M,2T.501.858.2017,8W, Pani Ewelina wr6blewska dzialajqc

z upowa2nienia prezydenta Miasta t-odzi w imieniu Gminy Miasto t-6d2, wystqpila do Marszalka

Wojewodztwa t-6dzkiego z prosbq o udzielenie zezwolenia na usunigcie czterech.topoli mieszafic6w

eurbamerykariskich, ziajdujqcych siq na dzialce ewidencyjnei nr 568144 w obrqbie B-49, na terenie

ziele6ca przy ul. Zbo1owej'4'a'w t-odzi, z okre6leniem terminu usuniqcia w ciqgu dziesigciu miesigcy

od wydania'decyzji. Pani Ewelina Wr6blewska oSwiadczyla r6wnie2, 2e Gmina Miasto t-6dz jest

wlascicielem nieruchomosci, o kt6rej mowa we wniosku oraz zobowiqzala siq do wprowadzenia

nasadzeri zastqpczych w postaci czterech lip drobnolistnych na dzialce ewidencyjnej nr 568/44 obrqb

B-4g. Lokalizacja Ozew przewidzianych do usuniqciaoraz nasadzefi zastqpczych wskazana zostala na

mapie stanowiqcej zalqcznik graficzny do wniosku. W uzasadnieniu wniosku podano, 2e topole

pr6chniejq lub zamierajq.
po przeprowidzeniu oglqdzin drzew przez pracownikow Urzqdu Marszalkowskiego

i-6dzkiego, stwierlzono, 2e n jzialce ewidencyjnej nr 568144 w obrqbie B-49

agment zielerica znajdujqcego
ajdujq sig tYlko dwie toPole. Oba
zie (liczqc od stronY P6lnocnej), s

odjqcie postqpowania oraz dostarczyla decyzjq
Lodzi z dnia 4 stycznia 2018 r. znak: WPN-
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11.640'1.291.2017.GJa, w kt6rej zezwolono na zniszczenie siedliska bgdqcego miejscem rozrodu
i wychowu mlodych sierp6wki poptzez usunigcie topoli mieszahca euroamerykanltiego znajdujqcej siq
na terenie niezabudowanym w sqsiedztwie nieruchomoSciprzy ul. Zbozowej4a, z okieSleniem terminu

W zwiqzku z ustqpieniem Wzyczyny zawieszenia
iejszej decyzji udzielono zezwolenia na usuniecie
aSciwoSci mechaniczne jest ona bardziej podatna na
kszenie ryzyka zagro2enia bezpieczefistwa ludzi oraz

Podstawg prawnq do wydania decyliw przedmiotowym zakresie stanowi art. 83 ust. 1, art. g3a
ust, 1 oraz art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w
wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieru-chomo6ci wydaje w6jt,'burmistrz
albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa'lubkrzewu z terenu
nieruchomoSci lub jej czqSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konsenrvator zabytkow.
Gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnosci wykonuje marszalek
wojew6dztwa' Z mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usunigcie dizewa nie'nalicia sig oplatyw przypadku drzewa ehstwu ludzi i mienia w istnieiqcych obiektach
budowlanych ' w przy 1 rozstrzygnigcie w sprawie fooiqte zostalo w
odrqbnym postgpowan ze orzeczono jak w sentencji.

Fouczenie:
do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

ew6dztwa t_6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
tgpowania adm inistracyjnego).

cylanie ulega wykonaniu (art.130 Kpa). Wniesienie
odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyli (ar1. 130 g) Kpay.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze irzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego o6wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa-do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postqpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna @rt.. 127a S 1 i S 2 Kodeksu
postqpowania adm inistracyjnego).
Decy4a podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z2Edaniemwszystkich
stron (art.130 g 4 Kpa ).
Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowii bqdzie- podstawg do wymierzbnia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt .1 uoop).
Jezeli nasadzenie zastgpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo nie zachowa 2ywotnoSci po 3
latach od dnia uptywu lerminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem iego
terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomo6ci, nalo2ony iostanie ponownie w drodze
decyzji obowiqzek posadzenia drzewa. W przypadku niewykonania nasidzenia zastqpczego zgodnie z
zezwoleniem, bqdq miaty_zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w adminisiracyi (art, g6
yst. 2 i 3 ustawy z dnia '16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Uzyskanie niniejszej decyli na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzeg ania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schr-onieh zwierzql
objqtych ochronq prawnq (art.52 uoop) oraz humanitarnego traktowaniazwierzqtdzikich.
W pzypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6
w trakcie wykonywania pzedmiotowej decyzji,
sie ze stosownym wnioskiem do General
Regionalnego Dyrektora Ochnony Srodowiska
to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpst
ust' 1 ustawy o ochronie przyrody' 

z up. Marszarka
Wojew6dztwa l_6dzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastgpcy Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
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Zwolniono z optaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t. j. Dz. U, 22016 r, poz. 1g27\
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