
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
KANCELARIA 

dnia - 6 -12- 201 

Nr6gw4dos  
D CYLJA 

RŚI.7120.1.85.2019.AK 

Marszałek Województwa Łódzkiego 

Łódź, dnia (rfIndi^;Gt- 

RPW/69301/201 P 
Data 2019-12-06 

2019 r. 

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, 3 i 4, art. 83d ust. 1, 2, 4 i 6, art. 84 
ust. 1, 2 i 3, 'art. 85 ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. 
w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330), art. 104 i 105 § 1 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. 
zm.) — po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, o wydanie zezwolenia na usunięcie 
dwunastu sztuk drzew z terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Szmidta 3 w Piotrkowie Trybunalskim 
(działka ewidencyjna o numerze 168 w obrębie 20), Marszałek Województwa Łódzkiego 

orzeka: 

1. Zezwolić  Gminie Miasto Piotrków Trybunalski, na usunięcie siedmiu sztuk drzew o nr inw. 1-7, 
wyszczególnionych w tabeli nr 1 w punkcie 5 sentencji decyzji, rosnących na terenie Szkoty 
Podstawowej Nr 11 przy ul. Szmidta 3 w Piotrkowie Trybunalskim (działka ewidencyjna o numerze 168 
w obrębie 20), zgodnie z lokalizacją  wskazaną  na mapie dołączonej przez wnioskodawcę. 

2. Określić  termin usunięcia drzew, o których mowa w punkcie 1 sentencji decyzji, do dnia 28 lutego 
2020 r. 

3. Uzależnić  wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, wymienionych w punkcie 1, od wykonania przez 
Gminę  Miasto Piotrków Trybunalski nasadzeń  zastępczych w postaci ośmiu sztuk drzew należących do 
gatunków i odmian: jesion wyniosły (1 szt.), klon czerwony 'Brandywine' (3 szt.) i klon zwyczajny `Golden 
Globe' (4 szt.). Każda sadzonka powinna posiadać  wykształconą  koronę  i prawidłowo uformowaną  bryłę  
korzeniową  oraz obwód pnia nie mniejszy niż  12 cm (pomiar na wysokości 100 cm). Podczas sadzenia 
bryły korzeniowe drzew należy przysypać  ziemią  na równi z szyją  korzeniową  i docelowym poziomem 
gruntu. Nasadzenia należy zabezpieczyć  siatką  ogrodniczą  przed zniszczeniem oraz ustabilizować  
poprzez palikowanie (do tego celu należy zastosować  minimum 2 lub 3 paliki, powiązane z pniem 
drzewa pod jego koroną  za pomocą  elastycznej taśmy w taki sposób, aby pień  drzewa miał  swobodę  
niewielkiego ruchu). 

4. Uzależnić  wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa o nr inw. 4  o którym mowa w punkcie 1, od 
spełnienia warunków określonych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Łodzi z dnia 19.08.2019 r. znak: WPN.6401.318.2019~.3 w sprawie udzielenia zezwolenia na 
odstępstwa od zakazów w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną  gatunkową, 
zmienionej decvziami z dnia 11.09.2019 r. znak: WPN.6401.318.2019.KWi.3 oraz z dnia 12.11.2019 r.  
znak: WPN.6401.318.2019.KWL4  , tj.: bezpośrednio przed planowaną  wycinką  drzewa o nr inw. 4 należy 
dokonać  ponownych oględzin drzewa pod kątem występowania gatunków objętych ochroną. 
W przypadku stwierdzenia w obrębie zadrzewienia gatunków chronionych, względem których 
obowiązujące zakazy mogłyby być  naruszone (np. w przypadku zasiedlenia gniazd), prace związane 
z jego wycinką  należy bezwzględnie przerwać  

5. Ustalić: 

termin wykonania nasadzeń  zastępczych, o których mowa w punkcie 3, do dnia 31 grudnia 
2022 r.; 

lokalizację  wykonania nasadzeń  zastępczych, o których mowa w punkcie 3 na terenie Szkoły 
Podstawowej Nr 11 przy ul. Szmidta 3 w Piotrkowie Trybunalskim (działka ewidencyjna o numerze 
168 w obrębie 20), zgodnie z lokalizacją  wskazaną  przez wnioskodawcę  w projekcie planu nasadzeń  
zastępczych (symbol B. C i D), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 

6. Naliczyć  opłatę  za usunięcie drzew, wymienionych w punkcie 1, w wysokości 26.160,00 zł  (słownie: 
dwadzieścia sześć  tysięcy sto sześćdziesiąt złotych), wynikającą  z obliczenia zawartego w poniższej 
tabeli nr 1: 
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Tabela nr 1. Tabela z wyliczeniem opłaty za usunięcie drzew. 

Lp. Nr 
inw.  Nazwa gatunku drzewa 

Obwód pnia 
drzewa, mierzony 
na wys. 130 cm 

(w cm) 

Stawka w z1 Wartość  
(w zł) 

Nasadzenia zastępcze drzew 
(w szt.) 

1 1 Jesion pensylwański (we wniosku 
określony jako jesion wyniosły) 

124 30 3720 1 jesion wyniosły 

2 2 
Jesion pensylwański (we wniosku 

określony jako jesion wyniosły) 102 
, 30 3060 1 klon czerwony 'Brandywine' 

3 3 Jesion pensylwański (we wniosku 
określony jako jesion wyniosły) 

122 30 3660 1 klon czerwony 'Brandywine' 

4 4 Jesion pensylwański (we wniosku 
określony jako jesion wyniosły) 157 30" 4710 

1 klon czerwony Brandywine' ' 
1 klon zwyczajny 'Golden 

Globe' 

5 5 Jesion pensylwański (we wniosku 
określony jako jesion wyniosły) 107 30 3210  1 klon zwyczajny 'Golden 

Globe' 

6 6 
Jesion pensylwański (we wniosku 

określony jako jesion wyniosły) 110 30 3300 1 klon zwyczajny 'Golden 
Globe' 

7 7 Jesion pensylwański (we wniosku 
określony jako jesion wyniosły) 150 30 4500 1 klon zwyczajny 'Golden 

Globe' 

Suma 26160 8 szt. drzew 

7. Odroczyć  termin uiszczenia przez Gminę  Miasto Piotrków Trybunalski opłaty w wysokości 26.160,00 
zł, o której mowa w punkcie 6, na okres trzech lat od dnia upływu terminu wykonania nasadzeń  
zastępczych, wskazanego w punkcie 5 lit a), ti. do dnia 31 grudnia 2025 r.  

8. Zezwolić  Gminie Miasto Piotrków Trybunalski na usunięcie dwóch sztuk jesionów pensylwańskich (we 
wniosku określonych jako jesiony wyniosłe) o obwodach pni 133 cm — nr inw. 9 i 91 cm — nr inw. 12 oraz 
dwóch sztuk morw białych o obwodach pni 95 cm — nr inw. 16 i 91 cm — nr inw. 17, znajdujących się  na 
terenie Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Szmidta 3 w Piotrkowie Trybunalskim (działka ewidencyjna 
o numerze 168 w obrębie 20), zgodnie z lokalizacją  wskazaną  przez wnioskodawcę  na mapie 
dołączonej do wniosku. 

9. Określić  termin usunięcia drzew, wymienionych w punkcie 8, do dnia 28 lutego 2020 r.  

10. Nie naliczać  opłaty za usunięcie drzew, wymienionych w punkcie 8, na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

11. Uzależnić  wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, wymienionych w punkcie 8, od wykonania przez 
Gminę  Miasto Piotrków Trybunalski nasadzeń  zastępczych w postaci czterech sztuk drzew należących 
do gatunków i odmian: klon jawor 'Brilliantissimum' (2 szt.) i morwa biała (2 szt.). Każda sadzonka 
powinna posiadać  dobrze wykształconą  koronę  i prawidłowo uformowaną  bryłę  korzeniową  oraz obwód 
pnia nie mniejszy niż  12 cm (pomiar na wysokości 100 cm). Podczas sadzenia bryły korzeniowe drzew 
należy przysypać  ziemią  na równi z szyją  korzeniową  i docelowym poziomem gruntu. Nasadzenia należy 
zabezpieczyć  siatką  ogrodniczą  przed zniszczeniem oraz ustabilizować  poprzez palikowanie (do tego 
celu należy zastosować  minimum 2 lub 3 paliki, powiązane z pniem drzewa pod jego koroną  za pomocą  
elastycznej taśmy w taki sposób, aby pień  drzewa miał  swobodę  niewielkiego ruchu). 

12. Ustalić: 

termin wykonania nasadzeń  zastępczych, o których mowa w punkcie 11, do dnia 31 grudnia 2022  
L, 

lokalizację  wykonania nasadzeń  zastępczych, o których mowa w punkcie 11, na terenie Szkoły 
Podstawowej Nr 11 przy ul. Szmidta 3 w Piotrkowie Trybunalskim (działka ewidencyjna o numerze 
168 w obrębie 20), zgodnie z lokalizacją  wskazaną  przez wnioskodawcę  w projekcie planu nasadzeń  
zastępczych (symbol A i E), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 

13. Zobowiązać  Gminę  Miasto Piotrków Trybunalski do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Łódzkiego informacji o wykonaniu nasadzeń  zastępczych, o których mowa 
w punktach 3 i 11, w terminie 14 dni od dnia ich wykonania, wraz z podaniem faktycznej daty 
posadzenia drzew oraz załączeniem planu sytuacyjnego z zaznaczoną  lokalizacją  posadzonych drzew. 

14. Umorzyć  postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, 
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednej sztuki kasztanowca zwyczajnego o obwodzie pnia 
134 cm — nr inw. 20, znajdującego się  na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Szmidta 3 
w Piotrkowie Trybunalskim (działka ewidencyjna o numerze 168w obrębie 20). 

UZASADNIENIE 

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wpłynął  wniosek Gminy Miasto Piotrków 
Trybunalski o wydanie zezwolenia na usunięcie dwunastu sztuk drzew z terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 
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przy ul. Szmidta 3 w Piotrkowie Trybunalskim (działka ewidencyjna o numerze 168 w obrębie 20). 
W uzasadnieniu wniosku podano, że drzewa kolidują  z przebudową  terenu przy Szkole Podstawowej nr 11 
w Piotrkowie Trybunalskim oraz stwarzają  zagrożenie dla ludzi i mienia (nr inw. 9, 12, 16 i 17). 
Zadeklarowano wykonanie nasadzeń  zamiennych dwunastu sztuk nowych drzew na terenie Szkoły 
Podstawowej Nr 11 przy ul. Szmidta 3 w Piotrkowie Trybunalskim (działka ewidencyjna o numerze 168 
w obrębie 20). Do wniosku dołączono dokumenty wymagane w art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

ochronie przyrody, inwentaryzację  dendrologiczną  i projekt gospodarki drzewostanem wraz z opinią  
ornitologiczną  oraz Postanowienie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30.07.2019 r., znak: 
IMA.6743.44.2019 o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego w dniu 23.07.2019 r. 
za nr 39241/2019 przez Miasto Piotrków Trybunalski z siedzibą  przy ul. Pasaż  Karola Rudowskiego 10 
w Piotrkowie Trybunalskim dla planowanej inwestycji. 

W trakcie przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 
oględzin terenowych w dniu 23.08.2019 r. dokonano weryfikacji wniosku, tj. identyfikacji gatunków 
wnioskowanych do usunięcia drzew, pomiarów obwodów ich pni, oceny ich zdrowotności, wartości 
przyrodniczej, kulturowej oraz krajobrazowej. Oględziny wykazały, że drzewa wyszczególnione w tabeli nr 1 
w punkcie 6 sentencji decyzji mają  proste lub lekko pochylone pnie (w kierunku boiska lub dziedzińca) 
z niewielkimi ubytkami lub bez ubytków oraz żywe korony z posuszem. Jesiony pensylwańskie o nr inw. 1-6 
rosną  bezpośrednio przy murku oporowym i ogrodzeniu, które oddzielają  teren boiska od dziedzińca szkoły. 
Pomiędzy terenem boiska a dziedzińcem szkoły istnieje różnica wysokości poziomu gruntu. Według 
przedłożonego projektu zagospodarowania terenu działki, przedmiotowe drzewa będą  uniemożliwiały 
wykonanie prac budowlanych, polegających na demontażu istniejącego ogrodzenia oraz murku oporowego 
na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Szmidta 3 w Piotrkowie Trybunalskim. Jesion pensylwański o nr 
inw. 7 rośnie w świetle wytyczonego ciągu komunikacyjnego z kostki betonowej. Natomiast drzewa 
wymienione w punkcie 8 sentencji decyzji stwarzają  zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi przebywających na 
terenie szkoły. Przeprowadzone oględziny terenowe wykazały, że jesiony pensylwar5skie o nr inw. 9 i 12 mają  
wygięte i pochylone w stronę  boiska pnie. W górnej części przewodnika jesionu o nr inw. 12, poniżej 
rozwidlenia konarów i pędów stwierdzono podłużny ubytek a przy podstawie przewodnika zaobserwowano 
pozostałości po owocnikach grzybów. Pnie drzew o nr inw. 16 i 17 są  pochylone, przy podstawach oraz 
w dolnych partiach posiadają  próchniejące ubytki. Przewodnik morwy białej o nr inw. 16 uległ  złamaniu. Ww. 
drzewa, o których mowa w punktach 1 i 8 sentencji niniejszej decyzji są  dużych lub średnich rozmiarów, mają  
wartości przyrodnicze, nie posiadają  wartości kulturowych. Grupa jesionów pensylwańskich o nr inw. 1-7, 9 
i 12 wyróżnia się  w krajobrazie otoczenia. W obrębie drzewostanu nie stwierdzono obecności gatunków 
chronionych. 

Biorąc pod uwagę  powyższe ustalenia, wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 
wymienionych w punktach 6 i 8 sentencji niniejszej uznano za zasadny. Zezwolenia na usunięcie dwóch sztuk 
jesionów pensylwańskich oraz dwóch sztuk morw białych, o których mowa w punkcie 8 sentencji niniejszej 
decyzji udzielono bez pobrania opłaty z tego tytułu, w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody. Natomiast zezwolenia na usunięcie drzew wyszczególnionych w tabeli nr 1 
w punkcie 6 sentencji decyzji, Marszałek Województwa Łódzkiego udzielił  ze względu na ich kolizję  
z planowaną  zmianą  zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Szmidta 3 w Piotrkowie 
Trybunalskim (działka ewidencyjna o numerze 168 w obrębie 20). Zgodnie z art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zezwolenia na ich usunięcie udzielono z równoczesnym naliczeniem 
opłaty w wysokości 26.160,00 zł  (słownie: dwadzieścia sześć  tysięcy sto sześćdziesiąt złotych), wynikającej 
z wyliczenia zawartego w tabeli nr 1 pn „Tabela z wyliczeniem opłaty za usunięcie drzew". Wysokość  opłaty 
ustalona została na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stawek 
opłat za usunięcie drzew i krzewów. Podstawę  prawną  dla marszałka województwa do wydania decyzji 
w przedmiotowym zakresie stanowi także art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

ochronie przyrody. Z treści cytowanych przepisów wynika, te zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu 
z terenu nieruchomości lub jej części wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków — wojewódzki konserwator zabytków. Czynności, o których 
mowa w art. 83 — 89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, w zakresie, w jakim są  one 
wykonywane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących 
własnością  gminy — z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu — 
wykonuje starosta. Jeżeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję  starosty, czynności 
wykonuje marszałek województwa. 

W dniu oględzin terenowych (23.08.2019 r.) w obrębie drzew przeznaczonych do usunięcia nie 
zaobserwowano obecności gatunków chronionych, jednak według treści przedłożonej ekspertyzy 
ornitologicznej, podczas przeprowadzonej w połowie czerwca 2019 r. obserwacji drzew stwierdzono częste 
przebywanie pary sierpówki na drzewie o nr inw. 4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w łodzi 
decyzją  z dnia z dnia 19.08.2019 r. znak: WPN.6401.318.2019.1ffli.3 w sprawie udzielenia zezwolenia na 
odstępstwa od zakazów w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną  gatunkową, 
zmienionej decyzjami z dnia 11.09.2019 r. znak: WPN.6401.318.2019.KWi.3 oraz z dnia 12.11.2019 r. znak: 
WPN.6401.318.2019.KWi.4, zezwolił  Miastu Piotrków Trybunalski na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie 
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gniazd oraz niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych 4 par sierpówek 
Streptopelia decaocto, w związku z koniecznością  wykonania cięć  korygujących na 2 jesionach 
pensylwańskich (nr inw. 8, 14) oraz usunięcia jesionu pensylwańskieoo (nr inw. 4) i kasztanowca (nr inw. 20), 
a także pary kwiczołów Turdus pi/ans gniazdujących na kasztanowcu (nr inw.19) w ramach przebudowy placu 
rekreacyjno-sportowego przy szkole Podstawowej nr 11 mieszczącego się  przy ulicy Szmidta 3 w Piotrkowie 
Trybunalskim. Biorąc powyższe pod uwagę, działając zgodnie z art. 83d ust. 6 ustawy o ochronie ,przyrody, 
zezwolenie na usunięcie jesionu pensylwar5skiego o nr inw. 4 uzależniono w punkcie 4 sentencji niniejszej 
decyzji od spełnienia warunków określonych decyzji RD08 w sprawie udzielenia zezwolenia na odstępstwa 
od zakazów w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną  gatunkową. 

Mając na uwadze wartość  przyrodniczą  drzew usuwanych oraz wartość  krajobrazową  drzew o nr inw. 
1-7, 9 i 12, a także zobowiązanie strony do odtworzenia zieleni, zezwolenie na ich usunięcie uzależniono od 
wykonania nowych nasadzeń  w łącznej liczbie dwunastu sztuk drzew, należących do gatunków i odmian 
określonych w punktach 3 i 11 sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. Miejsce 
wykonania nasadzeń  wskazano na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Szmidta 3 w Piotrkowie 
Trybunalskim (działka ewidencyjna o numerze 168 w obrębie 20), zgodnie z lokalizacją  wskazaną  przez 
wnioskodawcę  w projekcie planu nasadzeń  zastępczych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 

Zgodnie z art. 83d ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w przypadku 
uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzew od wykonania nasadzeń  zastępczych, zezwolenie to 
musi także określać, m.in. gatunek lub odmianę  drzew przewidzianych do posadzenia oraz minimalny obwód 
ich pni na wysokości 100 cm; dodatkowo może ono określać  warunki techniczne sadzenia drzew. Dlatego też  
w punktach 3 i 11 sentencji niniejszej decyzji Marszałek Województwa Łódzkiego określił  w przypadku 
nasadzeń  zastępczych minimalny obwód pni drzew na wysokości 100 cm, a także określił  warunki, jakie 
należy spełnić  podczas sadzenia drzew. 

Termin uiszczenia opłaty za usunięcie drzew wyszczególnionych w tabeli nr 1, w punkcie 6 sentencji 
niniejszej decyzji, zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody odroczono na okres 3 lat od dnia 
upływu terminu wykonania nasadzeń  zastępczych, wskazanego w punkcie 5 lit. a) sentencji decyzji; czyli do 
dnia 31 grudnia 2025 r. Jeżeli posadzone drzewa zachowają  żywotność  po upływie trzech lat od dnia ich 
posadzenia lub nie zachowają  żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność  
z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew ulegnie umorzeniu na podstawie decyzji Marszałka Województwa 
Łódzkiego. W interesie wnioskodawcy leży zatem, żeby wprowadzone nasadzenia miały najwyższą  jakość  
oraz objęte były szczególną  troską, ochroną  i pielęgnacją, w tym podlewaniem i mechaniczną  ochroną  przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem np. w postaci palikowania. 

W punkcie 13 sentencji niniejszej decyzji, umorzono postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania zezwolenia na usunięcie jednej sztuki kasztanowca zwyczajnego o obwodzie pnia 134 cm (nr inw. 
20), znajdującego się  na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Szmidta 3 w Piotrkowie Trybunalskim 
(działka ewidencyjna o numerze 168 w obrębie 20). Pismem z dnia 21.11.2019 r. strona wniosła o wyłączenie 
przedmiotowego drzewa z wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i umorzenie postępowania 
administracyjnego. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się  bezprzedmiotowe w całości lub 
w części, w oparciu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, 
organ administracji publicznej wydaje decyzję  o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości lub w części. 

Pouczenie: 
Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Łodzi, wniesione za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego, w terminie 14 dni od daty jej 
otrzymania (art. 127 § 1, 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania 
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się  prawa do wniesienia odwołania 
wobec organu administracji publicznej, który wydał  decyzję  (art. 127a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego). Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Łódzkiego oświadczenia o zrzeczeniu 
się  prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią  ze stron postępowania, decyzja staje się  ostateczna 
i prawomocna (art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem 
wszystkich stron (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego). 
Usunięcie drzew poza terminem określonym w punktach 2 i 9 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako 
usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowić  będzie podstawę  do wymierzenia 
administracyjnej kary pieniężnej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody). 
Jeżeli posadzone drzewa, o których mowa w punkcie 3 sentencji niniejszej decyzji, zachowają  żywotność  
po upływie 3 lat od dnia upływu terminu wykonania nasadzeń  zastępczych, określonego w punkcie 5 lit. a) 
sentencji niniejszej decyzji lub nie zachowają  żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza 
nieruchomości, należność  z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew ulegnie umorzeniu (art. 84 ust. 4 
ustawy o ochronie przyrody). Jeżeli posadzone drzewa, albo niektóre z nich, nie zachowają  żywotności po 
upływie 3 lat od dnia upływu terminu wykonania nasadzeń  zastępczych, określonego w punkcie 5 lit. a) 
sentencji niniejszej decyzji, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, naliczona opłata za 
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usunięcie drzew zostanie przeliczona w sposób proporcjonalny do liczby drzew, które nie zachowały 
żywotności (art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody). 

7. W przypadku niewykonania nasadzeń  zastępczych (lub części z nich), o których mowa w punkcie 
3 sentencji niniejszej decyzji, naliczona opłata zostanie przeliczona w sposób proporcjonalny do liczby 
drzew, które nie zostały wykonane zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzew (art. 84 ust. 7 ustawy 

ochronie przyrody). 
8. Jeśli nasadzenia zastępcze posadzone w zamian za usunięte drzewa o których mowa w punkcie 

8 sentencji decyzji nie zachowają  żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w punkcie 
12 lit. a) sentencji decyzji lub przed upływem tego terminu, z przyczyn zależnych od posiadacza 
nieruchomości, nałożony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiązek posadzenia drzew. W przypadku 
niewykonania nasadzeń  zastępczych zgodnie z zezwoleniem będą  miały zastosowanie przepisy 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody 
9. Uzyskanie niniejszej decyzji na usunięcie drzew nie zwalnia od obowiązku przestrzegania zakazów 

dotyczących niszczenia gniazd, jaj, postaci młodocianych oraz siedlisk ptaków, schronień  zwierząt 
objętych ochroną  prawną  (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierząt 
dzikich. 

10.W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi bądź  gniazd w trakcie 
wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać  wycinkę  drzew oraz zwrócić  się  ze stosownym 
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź  Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż  niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem 
zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie 
przyrody. 

11.Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona 
nabyła prawo, może być  w każdym czasie za zgodą  strony uchylona lub zmieniona przez organ 
administracji publicznej, który ją  wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiaia się  uchyleniu 
lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Jeśli zaistnieje 
konieczność  zmiany warunków ustalonych w sentencji niniejszej decyzji (np. wydłużenia terminu usunięcia 
drzew lub terminu wykonania nasadzeń  zastępczych, zmiany gatunku lub parametrów drzew mających 
stanowić  nasadzenia zastępcze), to przed upływem wyznaczonych w niej terminów na usunięcie drzew lub 
wykonanie nasadzeń  zastępczych, strona musi wystąpić  ze stosownym wnioskiem do Marszałka 
Województwa łódzkiego o zmianę  niniejszej decyzji. 

z up. Marszałka 
Wojew d twa Łód go 

Magd fen o o Nicz 
p.o. Zastępcy Dyre tora 
Dffizrłamentu Roln ctwa 

"'40..V:=Wr 4;>•:,:#;:,Alkf 

Załaczniki:  

1. Mapa z lokalizacją  nasadzeń  zastępczych drzew, stanowiąca kserokopię  mapy przedłożonej przez wnioskodawcę. 

Otrzymują:  

Gmina Miasto Piotrków Trybunalski 
\i" Pasat Rudowskiego 10 

97-300 Piotrków Trybunalski 
a/a 

Zwolniono z opłaty skarbowej.  
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie skarbowej (Dz.U. 2019 poz. 1000) — załącznik do ustawy, cz. III pkt 44, kol. 4, pkt 
6. 

al. Piłsudskiego 8 
90-051 Łódź  
www.lodzkie.pl  

tel. /+48/42 663 35 30 
fax /+48/ 42 663 35 32 

sekretariat.ro@lodzkie.pl  
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