
Ma rszalek Wojewodztwa L6dzkiego

Rsl l. 7 1 20. 1 .201 .2018. AK
(^l

L6dz, dnia Y IUNQII- 2018 r.

D E C YZJ,A

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust. 1, art.83a ust.6, art.83c ust.'1 i3, art. 83d ust. '1 i2,
art. 86 ust. 1 pkt4, 5 i 10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U.
z 2018 t., poz. 142 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czeruvca 1960 r. - Kodeks postgpowanra
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. lJ. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Miasto L6d2 z dnia 21 .02.2018 r. znak: ZZM,WZM.ZT.501.1.2018.BW, o wydanie zezwolenia na usuniqcie
dw6ch sztuk drzew znajdujqcych siq na terenie pasi drogowego ul. Marysiriskiej przy skrzy2owaniu z ul.
okopowq w Lodzi t,dzialki ewidencyjne nr 615142 i 615145 w obrqbie B-49), Marszalek Wojew6dztwa
t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwoltf' Gminie Miasto L6d2 na usuniqcie jednej sztuki kasztanowca zwyczajnego o obwodzie pnia

128 cm - nr inw..1 oraz jednej sztuki klonu jawora o ollwodzie pnia 64 cm - nr inw. 2, znajdujqcych srg
na terenie pasa 

_drogowego ul. Marysiiskiej w sqsiedztwie skrzyZowania z ul. Okopowq w foOji (Oziatfi
ewidencyjne nr 1515142 i 615/45 w obrqbie B-49), zgodnie zlokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcq
na mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre5li6 termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 31 marca 2019 r.

3. Nie naliczac oplaty za usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na podstawie art.86 ust. 1

pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Uzale2ni6' wydanie zezwolenia na usuniqcie drzevv, wymienionych w punkcie 1, od wykonanra
przez Gminq Mietsto L6d2 nasadzeh zastqpczych dw6ch sztuk drzew z gatunku kasztanowiec czepony,
o dobrze wyksztalconych koronach i prawidlowo rformowanych brylach korzeniowych oraz o obwodach
pni nie mniejszyr;h niZ 12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia
2019 r.;

b) lokalizacjg wykonania nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, na terenie pasa
drogowego ul. Marysiriskiej w sqsiedztwie skrzyzowania z ul. Okopowq w Lodzi (dzialka ewidencyjna
nr 615142 w obrEbie B-49), zgodnie z lokalizacjq wskazanq przaz wnioskodawcq na mtilre
dolqczonej do wniosku.

6. Zobowiqza6 Gminq Miasto L6tl2 do pzedlo2enia w Urzgdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa
t6dzkiego informacji o wykonaniu nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, w terminre
14 dni od dnia irch wykonania, wtaz z podaniem fak$is7nsj daty posadzenia drzew oraz zalaczentem
pla n u sytuacyj n e g o z zaznaczonq lo kal izacjq posadzo nlrch d rzew.

UZASADNIENIE
Do Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Lodzkirego wplynql wniosek z dnia 21.02.2019 r. znak:

ZZM.WZM.ZT.501.1 2017BW o wydanie zezwolenia na usuniqcie dw6ch sztuk drzew z terenu pasa
drogowego ul. Marysifiskiej przyskrzyzowaniu z ul. OkopowilwLodzi (dzialkiewidencyjne nr61Et42 i61b/4S
w obrqbie B-49), zl<>2ony przez Gminq Miasto t-6d2. W uzasadnieniu podano, ze dzewa sq suche.
Zadeklarowano wykonanie nasadzeh zamiennych dw6ch szltuk drzew, nalezqcych do gatunku kasztanowiec
czeMony na terenie pasa drogowego ul. Marysihskiej w sqsiedztwie skrzyzowania z ul. Okopowq w Lodzi
(dziafka ewidencyjna nr 615142 w obrqbie B-49). Wniosek spefnial wymagania formalne okreSlone w art. g3b
ust. 1 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22018 r., poz. 142
ze zm)

W wyniku oglqdzin terenowych, przeprowadzonycfr przez inspektor6w Urzqdu Marszalkowskiego
Wojew6dztwa L6dzkiego w dniu 17.04.2018 r., zakwalifikowano do usuniqcia drzewa, wymienione
w punkcie '1 sentencji niniejszej decyzji. Przedmiotowy kasztanowiec zwyczalny i klon jawor sq obumarle,



posiadajq rozlegle ubytki korowiny na pniach i konarach. Ze wzglqdu na oslabione wlaSr:iwoSci mechaniczne
sE one bardziej podatne na zlamanie lub przewrdrcenie w kierunku chodnika lub jezdni. Majqc powyzsze na
uwadze, dzialajEc w oparciu o art. 86 ust. '1 pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego udzierlif zezwolenia na ich
usuniqcie bez pobrania oplaty z tego tytulu. Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie
stanowi takZe art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z tre6ci cytowanycrh przepis6w wynika,
2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, burnnistrz albo prezydent
miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci lub jej
czgsci wpisanej do rejestru zabytkow - wojew6dzki konserwator zabytk6w. Jezeli prezydent miasta
na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, cz'ynnoSci wykonuje marszalek wojew6dzlwa.

W celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta, zezwolenie na usuniqcie drzew
wymienionych w punkcie 1 sentencji decyzji zostalo uzaleZnione od wykonania dw6ch sztuk nowych
nasadzeh z gatunku kasztanowiec czerwony, nia terenie pasa drogowego ul. Marysiftskiej w sqsiedztwie
skrzyzowania z ul. Okopowq w t-odzi (dzialka ewidencyjna nr 615142 w obrgbie B-49), ;zgodnie z lokalizaqq
wskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

Podczas oglgdzin terenowych w obrqbie drzew ptzeznaczonych do usuniq,si2 nie stwierdzono
obecnoSci dzi ko wystqpujqcych okaz6w gatu n k6w chron ionych.

Zgodnie z treSciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji, uznano za
uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, w zwiqzfi,ru z niewyraZeniem
stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dniar otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.
Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w Lodzi, wniesione za po5rednictwem Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art. 127 $ 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. \A/niesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo?e ztze> sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publioznej, kt6n1 wydaf decyzjq (art. 127a $ 1 Kocleksu postqpowania
adm inistracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed upfywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jesll zgodna z2qdaniem
wszystkich stron (art. 130 S 4 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

5. Usuniqcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Je6li posadzone w zamian za usuniqte drzewa nasadzenia zastqpcze, o kt6rych mowa w punkcie 4
sentencji niniejszej decyzji, nie zachowajq zyrvotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zaleZnych od posiadacza
nieruchomo6ci, naloZony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzew. W przypadku
niewykonania nasadzeh zastgpczych zgodnie z zezwoleniem bgda mialy zasitosowanie przepisy
o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie pr::yrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie dnzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci m{odocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (art. 52 ustawy o or:hronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

8. W przypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymad wycinkq drzew oraz zwr6ci6 sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza decyla nie jest toZsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawarrtych w art. 51 ust. 1 i art. 52 nst. 1 ustawy o ochronie
przyrody.
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