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DECYZJA
Na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust. 1, art.83c ust. 1,3 i4, art.83d ust. I i2,

art. 86 ust. 1 pkt 4, arl. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 t., poz. 142 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2Q17 t., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku
znak'.22M.W2M.2T.501.15.2018.WS z dnia 30.05.2018 r. o wydanie zezwolenia na usuniqcie jednego
klonu jesionolistnego z terenu nieruchomoSci przy ul. Gotqbiej 5 w t-odzi, zlozonego w Urzqdzie
Marszalkowskim Wojewodztwa t-odzkiego w dniu 12.06.2018 r. przez Gming Miasto N-od2 zls w t-odzi
przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondenqi: Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10,
94-30 3 L6d2), Ma rszale k Woj ewodztwa t-6dzkieg o

orzeka:
1. Zezwolif Gminie Miasto Lod2 na usunigcie jednej sztuki klonu jesionolistnego (o obwodzie pnia 74 cm,

mierzonym na wysoko5ci 130 cm; we wniosku blqdnie podano obw6d pnia 86 cm), rosnqcego
na terenie nieruchomo5ci przy ul. Golgbiej 5 w t-odzi (dzialka nr 14414 w obrgbie W-25), po wschodniej
stronie budynku mieszkalnego przy ul Golgbiej 5

2. Okre5lil6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r.

3. Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art.86 ust. 1

pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od wykonania
przez Gming Miasto t-6dz nasadzenia zastgpczego jednej sztuki drzewa, nalezqcego do gatunku
i odmiany jarzqb szwedzki 'Brouwers', o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej
bryle korzeniowej oraz o obwodzie pnia nie mniejszym niZ12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).

5. Ustalic:
a) termin wykonania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia

2,919.-!-;

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, na terenie
dzialki nr 142112 w obrgbie W-25 w Lodzi, na trawniku po zachodniej stronie budynku mieszkalnego
przy ul. Gotgbiej 5, zgodnie z projektem nasadzeh przedlozonym przez wnioskodawcQ wraz
z wnioskiem znak: 22M.W2M.2T.501.15.2018.WS z dnia 30.05.2018 r.

6. Zobowiqzac Gminq Miasto L6d2do pzedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego informacji
o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, w terminie 14 dni od dnia
jegcr wykonania, wraz z podaniem nazwy gatunkowej i odmiany posadzonego drzewa, obwodu
jego pnia (zmierzonego na wysokoSci '100 cm) orazzalqczeniem planu sytuacyjnego zzaznaczonE
lokalizacjq posadzonego drzewa.

UZASADNIENIE
W dniu 12.06.2018 r. do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek

Gminy Miasto t-6dz (pismo znak:22M.W2M.2T.501.15.2018.WS z dnia 30.05.2018 r.) o wydanie
zezwolenia na usunigcie jednego klonu jesionolistnego (o obwodzie pnia 86 cm) z terenu nieruchomoSci przy
ul. Golgbiej 5 w t-odzi (dzialka nr 14414 w obrqbie W-25). W uzasadnieniu podano,2e drzewo jest znacznie
pochylone w stronq miejsc parkingowych i chodnika, stwarza zagroZenie dla pieszych. JednoczeSnie
zadeklarowano wykonanie nasadzenia zamiennego 1 sztuki drzewa, nalezqcego do gatunku i odmiany
jazqb szwedzki 'Brouwers', w terminie do kohca 2019 r. Do wniosku dolqczono mapQ z lokalizacjq
klonu jesionolistnego do usuniqcia i wskazaniem miejsca wykonania nasadzenia zamiennego na terenie
dzialki nr 142112 w obrgbie W-25 w Lodzi, na trawniku po zachodniej stronie budynku mieszkalnego ptzy
ul. Golqbiej 5.



W wyniku oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 21.06.2018 r. przez inspektorow
Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Lodzkiego, ustalono, 2e drzewo wnioskowane do usuniqcia
to 1 szt. klonu jesionolistnego (o obwodzie pnia74 cm, mierzonym na wysoko6ci 130 cm; we wniosku
blgdnie podano obw6d pnia 86 cm), rosnqcego na terenie nieruchomoSci przy ul. Golqbiej 5 w t-odzi
(dzialka nr 14414 w obrqbie W-25), po wschodniej stronie budynku mieszkalnego przy ul. Golgbiej 5.
Przedmiotowe drzewo ma zywE koronq, bez widocznego posuszu; na jego pniu nie stwierdzono widocznych
wypr6chnie6, ale jest on znizcznie pochylony (odchylenie od pionu wynosi okolo 45 stopni) w strong
poludniowo-wschodniq (w strong chodnika dla pieszych i miejsc postojowych dla samochod6w).
Objqte wnioskiem drzewo jest sredniej wielkoSci; posiada wartoSd przyrodniczq (m,in. neutralizaqa
zanieczyszczeh atmosferycznych), nie ma wartoSci kulturowej i walorow krajobrazowych (klon nie wyr62nia
sig z krajobrazu, poniewaZ ro6nie w sqsiedztwie do5c gqstego zadrzewienia zlokalizowaneEo migdzy
budynkami przy ul. Golqbiej 5 iul. Golqbiej 10). Podczas oglgdzin terenowych w jego obrgbie nie stwierdzono
obecnoSci dziko wystgpujqcych okaz6w gatunk6w chronionych. Oglgdziny terenowe wykazaly ponadto,
ze istnieje mozliwo6c wykonania nasadzenia zastgpczego zgodnie z projektem przedlozonym przez
wnioskodawcq.

Majqc na uwadze, ze objqty wnioskiem klon jesionolistny stwarza zagtozenie bezpieczehstwa
ludzi i mienia (drzewo to jest znacznie pochylone w stronq chodnika dla pieszych i miejsc postojowych
dla samochod6w - istnieje zatem zagro2enie, ze podczas silnego wiatru zlamie sig ono i przewroci w strong
zaparkowanych w poblizu samochodow lub przechodzqcych ludzi), dzialajqc w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r,, poz. 142 ze zm.),
Marszalek Wojewodztwa t-odzkiego udzielil zezwolenia na jego usuniqcie, bez pobrania oplaty z tego tytulu.
Podstawq prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowiq takze art. 83 ust. 1, art. 83a
ust. 1 i art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie na usunigcie
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta (z wyjqtkiem
nieruchomoSci lub jej czgSci wpisanej do rejestru zabytkow), a w przypadku, gdy prezydent miasta
na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, zezwolenie wydaje marszalek wojew6dztwa. JednoczeSnie
biorqc pod uwagg rozmiar i wiartoSc przyrodniczq usuwanego klonu jesionolistnego, atakzefakt, i2 istnieje
mozliwo5c wykonania nasadzenia zastgpczego nowego drzewa w bliskim sqsiedztwie miejsca, w ktorym
znajduje siQ vvw. klon, zezwolenie na jego usuniqcie uzaleZniono od wykonania nasadzenia drzewa
liSciastego, nalezqcego do gatunku i odmiany jarzqb szwedzki 'Brouwers', okre6lonego w punkcie 4 sentencji
niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Biorqc powyzsze pod uwagq, ozeczonojak w sentencjl.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyli przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie 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 moze zzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-odzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyla staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i $ 2 Kodeksu
postqpowan ia ad m i n istracyj nego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu
postqpowan ia ad m inistracyj nego).

5. Usuniqcie drzewa poza terminem okre5lonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane
zostanie jako usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawq
do wymierzenia administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Je6li posadzone w zamian za usuniqte drzewo nasadzenie zastqpcze, o kt6rym mowa w punkcie 4
sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa zywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z ptzyczyn zaleznych
od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania
nasadzenia zastqpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie zzezwoleniem
bgdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy
o ochronie przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zwierzqt
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objgtych ochronq prawnq (art. 52 ustawy o ochronie pzyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.
W pzypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzyma6 wycinkq drzewa oraz zwr6ci6 siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza decyzla nie jest iozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.

o Lod2
ka 104

90-926 L6d2
Adres korespondencii:
ZarzEd Zielen i M iejskiej
ul, Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6d2

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U.z2O18 r. poz. 1044) -zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.
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