
Ma rszaNek Wojew6dztwa L6dzkiego

RSil.71 20. 1.337.201 B. KS
L6d2, dnia /l/l lipca 20'18 r

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1 , art. 83c ust. 1, art. 83d ust. 1 , art. g6 ust 1 pkt 4

art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) oraz
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
2017 r. poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto t-6dz z dnia 21 maja zdla'i., znal<:
ZZM.WZM'ZT.501232018G2, ro wydanie zezwolenia na usuniqcie jesionu wynioslego z terenu dzialki
ewidencyjnej nr 8121 obrqb G-10 przy ul. Cieszyhskiej 18 w t-odzi, Marszatek Wojew6dztwa t_6dzkiego

orzeka
1- Zezwoli6, Gminie Miasto l-c>d2 na usunigcie klonu jesionolistnego o obwodzie pnia 1 32 cm z terenu

dzialki ewidencyjnej nr 8121 obrgb G-10 w t-odzi, polozonej przy ul. Cieszynskiej 1g, zgodnre

2. Okre6lid termin usuniqcia drzewa do dnia 31 maja 2Oj9 r.
3. Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004

roku o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE

Dnia 1 I czerwca 2018 r. do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t-6dz
o wydanie zezwolenia na usuniqc:ie jesionu wynioslego z terenu dzialki ewidencylnej nr Bl2l obrqb G-10 przy
ul. c ej iosku no, ze Gmina Miasto t-6dzlesi wlascicinieru i anow nigcia jesionu wynioslego wskazano,Zwro z ie z wykonania nasadzenia lamiennego zzage dr teren

Przeprowadzone w dniu 25 czerwca 2018 r. przez pracownikow Urzgdu Marszalkowskiego
Wojew6dztwa t-6dzkiego oglgdziny terenowe wykazaly,2e drzewem przeznaczonym Oo wycigcia jest klon
jesionolistny o obwodzie pnia 1il2 cm. Klon posiadal czqsciowo odlamanq t<orong, pien prawie w caloSci
pozbawiony byl korowiny. Na szc;zycie pnia widoczne byly liczne pr6chniejqce ubytki. Z uwagi na oslabione
wlaSciwo5ci mechaniczne drzewo stanowi zagro2enie bezpieczenstwa iudzi oiaz mienia 

-w 
istnie.lqcycn

obiektach budowlanych.
Uwzglqdniajqc powyzsze okolicznoSci, wniosek o wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa

wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji naleZalo uznae, za zasadny. Podczas oglgdzin, w obrgbre
przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystqpowania okazow gatunk6w piawnie chronionych

Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art S5 ust. .1, art. g3a
ust. 1 orazart.90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody (t.j. Dz.U. z2018r.poz. 142zezm.).Z treSci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcib drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci wydaje w<ijt, burrnistrz albo prezydent miasta, omoSci wpisanej oo
rejestru zabytkow - wojew6dzki konserwator zabytkow. Gdy pre ch powiatu sprawuje
funkcjg starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojewodztwa. g6 ust. 1 pkt 4 cyt.
ustawy za usunigcie drzew nie nalicza siq oplaty w przypadkuza stwu ludzi lub mienra
w istniejqcych obiektach budowlanych, a taka sytuacja wystgpuje w omawianym przypadku.

W zwiqzku wystgpowaniem na okolicznym terenie wielu duzyih drzew, w niniejszej decyzji
przychylono sig do proSby strony i nie nalozono obowi lzku wykonania nasadzenia zastgpczego.

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
roku o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U.22018 r. poz. 1004)- zalqczntkdo ustawy, cz. itt prt 44,kol. a, pkt 6.

Biorqc powyzsze pod uwagg, otzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

1' Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrerinictwem Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (arl 127 g 1, 129 51 iS2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).



Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 1 i2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze ztzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-odzkiego o6wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a$ 1i2Kpa).
Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.130 $ 4 Kpa ).
Usunigcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bgdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku pzestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronien zwierzqt
objgtych ochronq prawna (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzymac wycinkg drzewa oraz zwr6ci6 siq ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyZ niniejsza decyzla nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na
odstqpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i arl. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
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