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1:-od2, dria [i/ ^-"er'e-- 2o1B r

DECYZJA

Napodstawieart.83ust. 1pkt1,art.83aust. 1i2a,art.83cust. 1i3,art.g3dust. 1i2,art.B6ust 1
pkt 4 i 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 rollu o ochronie przyrody (t.j. Dz. Lt z 2O1g r. poz. l,42 ze
zm.)' art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 rokur - Kodeks postgpowania admirristracyjnego (t.j Dz. U.
z 2017 r. poz 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wnios;ku Gminy Miasto l.od2 z dnia 6 marca 2Ol'g r., znak:
zzM'wZM'ZT.501.2331 '2017.G2, o wydanie zezwolenia na usuniqcie szeSciu klon6w srebrzystych z terenu
pasa drogowego ul. opalowej w t-odzi, Marszalek wclew6dztwa t_6dzkierSo

or:zeka

1- Zezwoli6, Gminie Miasto l-od2 na usunigcie szr:Sciu klon6w srebrz:ystych o obwodach pni 173 cm (nr
inw. 1), 152cm (nr inw. 2),194 cm (nr inw. 3), 1,49 cm (nr inw. 4),2,+g cm (nr inw. 5) i 179 cm (nr inw. 6)
z terenu dzialek ewidencyjnych89123i89124 obrgb G-24, stanowiqcych pas dro,oowy drogi publicznej -
ul. opalowej w t-odzi (na odcinku od ul. Eugeniusza do ul. Beczkowej), zgodnie z lokalizaciamr
wskazanymi przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre6li6 termin usuniqcia drzew do dnia 31 marca 2O1g r.
3' Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzew na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnra

2004 roku o ochronie przyrody.
4. Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usunigcie drzew od zastqpiernia ich przerz Gminq Miasto t_odz

nowymi szeScioma drzewami - klonami zwyczajnymi o dobrze wyl<sztalconych fi<oronach i prawidlowo
uformowanych brylach kozeniowych, o obwodach pni nie mniejszych niz 12 cn (pomiar na wysokoSci
100 cm).

5. Ustali6: a) termin wykonania nasadzef zastrgpczych do dnia 30 kwietnia 2O1g r.,
b) lokalizacjg wykonania nasadzefir zastgpczych w bli:;kim sqsiedztwie drzew usuwanycn,
zgodnie z lokalizacjq zaproponowanAt przez wnioskodawcq na mapie <iolqczonej do wniosku
(pas drogowy ul. Opalowej na odcinku od ul. Eugeniusza do ul. Beczkowej).

6. Zobowiqza6 Gming Miasto t-od2, do przedlo2ernia Marszalkowi Wojew6dztwa t 6dzkiego informacji
o wykonaniu obowiqzku nasadzeh zastqpczych, w terminie 1zt dni od dnia wykonania, podajqc
faktycznq datq posadzenia oraz zalqczaiqc plan sytuacyjny z zeznaczonq lok:alizacjq posadzonycn
drzew.

UZASADNIENIE

Dnia 20 marca 2018 r. do Marszalka Wojewddztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t_6dz
o wydanie zezwolenia na usunigcie szeSciu klon6w srebrzystych o obwoclach pni 1 73 c;m (nr inw 1), 152 cm
(nr inw. 2)' 194 cm (nr inw. 3), 149 cm (nr inw. 4),2'49 cm (nr inw. 5) i 179 cm (nr inw. 6) z terenu dzialki
ewidencyjnej 89/23 obrqb G-24, stanowiqcej pas drogowy drogi publicznej - ul. opalovl,ej w Lodzi (na odcinku
od ul. Eugeniusza do ul. Beczkowej). Do wniosku dolqczono dokumenty okreslone w art. g3b ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r' o ochronie przyrody wtaz z oswiadczeniem, ze Gminer Miasto t-6diijest wlascicielem ww
nieruchomosci na podstawie ksiqg wieczystych LDIM/00176675/0 i LD1Mloo28g271t3



W uzasadnieniu wniosku jako przyczyny zarniezonego usuniqcia drzew wskazano, m.in. na
obumarcie, obecno56 owocnik6w grzyb6w i zlamanie korony.

W dniu '10 kwietnia 2018 r. pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa t-odzkiego
przeprowadzili oglgdzinv drzew, podczas ktorych stwierdzono, ze:
- klon srebrzysty o nr inw. '1 posiada pr6chniejqce ubytki w pniu i prawie calkowicie obumarlq korong,
- klon srebrzysty o nr inw. 2 jest obunnarly, z konar6w odchodzi korowina, widoczne prochniejqce ubytki,
- klon srebrzysty o nr inw 3 posiada pr6chniejqce ubytl<i, piefi z odslonigtym martwym drewnem, porazony
grzybem, co wskazuje na postgpujqcy rozklad,
- klgn srebrzysty o nr inw. 4 jest obunnarly, pieri w wiqkszoSci pozbawiony korowiny,
- klon srebrzysty o nr inw. 5 jest obunnarly, posiada czqsciowo odlamanq koronq, pieri porazony grzybem,
- klon srebrzysty o nr inw. 6 jest zamieraj4cy i pochylony w stronq jezdni, konary w wielu miejscach
pozbawione sq korowinv, wystqpujq rllady wypr6chnieh
Wszystkie drzewa bqdqce przedmiotem oglgdzin zagra2:ajq bezpieczehstwu ludzi oraz mienia w istniejqcych
obiektach budowlanyclt oraz ruchu drogowego i ich usunigcie jest zasadne. Podczas oglqdzin nie
stwierdzono obecno5ci okazOw gatunk6w objqtych ochronq prawnE.

Na podstawie art. 83c ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ uzaleZnil
wydanie zezwolenia nar usuniQcie drzew od wykonania nasadzeh zastgpczych w postaci szeSciu klonow
zwyczajnych o dobrzer wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych brylach kozeniowych,
o obwodach pnia nie nrniejs;zych niZ 12 cm (pomiar nia wysoko6ci 100 cm), w bliskim sqsiedztwie drzew
usulruanych, na terenie pasa drogowergo ul. Opatowej w t.odzi - zgodnie z treSciq wniosku

Podstawg prawnE do wydania decyli 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 2018 r. poz. 142 ze zm.). Z tresci
cytowanych przepis6w wynika, 2e ze'zwolenie na usuniqr:ie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomoSci lub jej
czqSci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, ia w przypadku nieruchomoSci wpisanej do rejestru
zabytk6w - wojewodzki konsenruator zabytk6w. Jezeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg
starosty, czynnoSci wykonuje marszeilek wojew6dztwa. llatomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy
za usuniqcie drzew nie nalicza siq optaty w przypadku rlrzew lub krzew6w, kt6re zagraZalq bezpieczehstwu
ludzi lub mienia w istniejqcyr:h obiekltach budowlanych I bezpieczehstwu ruchu drogowego, a takie sytuacje
wystqpujq w omawranyc;h przypadkar:h.

Projekt niniejsz:ej decyzji ;:ostal uznany za uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska w t-odzi w zwiqzku z nk=wyraleniem stanorruiska w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu
zezwolenia.

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skanbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
roku o oplacie skarbowelj -zalqcznik do ustawy, cz. lll plrt 44,kol4, pkt 6.

Biorqc powyZsz,e pod uwagg ozeczono jak w serntepcji.

Pouczenie:
1. Od niniejszej dec;yzji przysluguje stronom odwolarnie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w Lodzi, wniesione za poSrednir:twem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (arL.127 $ 1, 129 51 i52 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decy4a nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzynruje wykonanie decyzji (art. 130 {i 1 i2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moie rzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry vrydal decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojewodztwa t-6d:zkiego oSwiarCczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyla staje siq ostatecznaL i prawomocna (ar1. 127a $ 1 i 2 Kpa).
Decyla podlega w'ykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z zqdaniem wszystkich
stron lub gdy wszyr;tkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.130 $ 4 Kpa ).

Jezeli nasadzenia zastqpcze posadzone w zamian za usunigte drzewa nie zachowajq zywotno5ci po

3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z ptzycizyn , 1"2ntych od posiadac;ra nieruchomosci, nalozony zostanie ponownie

w drodze decyzji obowiqzek ich posadzenia. W przypadku niewykonania nasadzeh zastgpczych zgodnie
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zzezwoleniem, bgdq mialy zastosowanie przepisy o
ust.2 i3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przy
Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2
usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co sta
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust, 1 pkt 1 uoop).

7 Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych
objgtych ochronq prawnE (art. 52 uoop) oraz humanitarnego
W pzypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w
w trakcie wykonywania przedmiotowej deoyzji, nalezy wstrz
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejszadecyzlanie
odstgpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust.

Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto L6dz
Zazqd Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 t 6dZ

2. ala

al. Pilsudskiego 8
90-051 t-od2
www.lodzkie.pl

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

egzekucyjnyrn w administracji (art. 86

decyzji potraktowane zostanie jako
bqdzie podstawQ do wymierzenia

od obowiqzku przestrzegania zakazow
zwierzqtsiedlisk ptak6w, schronien

ia zwierzaft dzikich.

, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
wycinkq drzew oraz zwr6cic sie ze

ska bqdZ lRegionalnego Dyrektora
tozsama z uzyskaniem zezwolenia na

ustawy o ochronie przyrody.
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