
Ma rszalek Wojew6d ztvt a L6dzkiego

t-6d2, dnia 4Q noca2018r
RSil.71'20. 1 .340.201 B. KS

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1 i 3, art. 83d ust. 1 i 2, art. 86 ust. '1

pkt4, art. 90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 22018t. poz. 142zezm.),
art. 104 ustawy z dnia 14 czewvca 1960 roku - Kodeks postqpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto L6d2 z dnia 30 maja 2OlB r., znak:
22M.W2N1.2T.501.36.2018 PS, o wydanie zezwolenia na usunigcie klonu zwyczajnego, Marszalek
Wojew6dztwa t-odzkiego

orzeka

1. Zezwolif' Gminie Miasto t-6d2na usunigcie klonu zwyczajnego o obwodzie pnia 197 cm, zterenu dzialki
ewidetncyjnej 105/5, obrgb P-25 w t-odzi, polozonej przy ul. Retkihskiej 67, zgodnie z lokalizacjq
wska:zanq przez wnioskodawcg na mapie dolqczonej do wniosku

2. Okre6li6 termin usuniqcia drzewa do dnia 31 maja 2019 r.

3. Nie naliczac oplat za usunigcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody.

4. Uzale2ni6, wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji od
zastqpienia go ptzez Gminq Miasto L6d2 nowym drzewem klonem zwyczajnym, o dobrze
wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzeniowej, o obwodzie pnia nie mniejszym niZ
12 cn (pomiar na wysokoSci 100 cm).

5. Ustali6: a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego do dnia 31 grudnia 2019 r.,

b) lokalizacig wykonania nasadzenia w pasie drogowym ulicy Retkihskiej, w poblizu posesji
nr 67 (dzialka ewidencyjnaTlt40 obrgb P-25 w t-odzi).

6. Zobowiqza6 Gminq Miasto Lod2, do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego informacji
o wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastqpczego, w terminie 14 dni od dnia wykonania, podalqc
faktyc;znq datq posadzenia oraz zalqczajqc plan sytuacyjny z zaznaczonE lokalizacjq posadzonego
drzewa

UZASADNIENIE

Dnia 7 czerwca 2018 r. do Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t-odz
o wydanie zezwolenia na usuniqcie klonu zwyczalnego o obwodzie pnia 197 cm, z terenu dzialki
ewidencyjnej 105/5, obrgb P-25 wt-odzi, polozonej przy ul. Retkifiskiej6T. Do wniosku dolqczono dokumenty
okreSlone w art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oSwiadczono r6wniez, Ze Gmina
M iasto t-6c12 jest wlaScicielem powyzszej n ieruchomoSct.

W uzasadnieniu wniosku jako ptzyczyny zamierzonego usunigcia drzewa wskazano, ze jest
uszkodzone, posiada zredukowanq korong, pqkniqcie w pniu, posusz w koronie i stwarza zagtozente
bezpieczef stwa.

W dniu 25 czerwca 2018 r. pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-odzkiego
przeprowadzili oglqdziny dzewa, podczas kt6rych potwierdzono stan przedstawiony we wniosku. Drzewo



posiada pekniQcie pomigdzy gl6wnymi pniami, biegnqce prawie do samego podloZa, korona kllonu jest
zamierajqca, widoczne sq liczne polamane konary. Z uwagi na oslabione wlaSciwoSci mechaniczne, istnieje
niebezpieczefistwo, ze podczas niekorzystnych warunk6w atmosferycznych pnie drzewa rozlamiq sig
i przewrocq w kierunku pobliskiego ciqgu pieszego.

Podczas oglqdzin, w obrgbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystqpowania okaz6w
gatunk6w prawnie chronionych. Uwzglgdniajqc powyzsze okolicznoSci, wniosek o wydanie zezwolenia na
usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji naleZalo uznab za zasadny.

Na podstawie art. 83c ust. 3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ uzale2nil
wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa od wykonania nasadzenia zastgpczego w postaci jednej sztuki
klonu zwyczajnego o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzeniowej,
o obwodzie pnia nie mniejszym ni2 12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm), w bliskim sqsiedztwie drzewa
usuwanego, na terenie pasa drogowego ul. Retkifiskiej w t-odzi - zgodnie z tre5ciq 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 t. poz. 142 ze zm.). Z treSci
cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo5ci
wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy nieruchomosc jest wpisana drc rejestru
zabytkow - wojewodzki konserwator zabytkow. Gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawu.je funkcjq
starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojewodztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za
usuniqcie drzew nie nalicza sig oplaty w przypadku drzew lub krzewow, kt6re zagra2alq bezpieczehstwu
ludzi, a taka sytuacja wystgpuje w omawianym przypadku.

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z optaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
roku o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 t. poz. 1044) - zalqcznik do ustawy, cz. lll pkt 44, kol.4, pkt 6.

Biorqc powyZsze pod uwagq, ozeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni cd daty jej
otrzymania @rt..127 S 1, 129 51 i52 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie cldwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 $ 1 i 2 Kpa).
Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mozeztzec siql prawa downiesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydat decyzjg. Z dniem dorgczenia MaLrszalkowi
Wojew6dztwa t-odzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania prze:z ostatniq
ze stron postqpowania, decyla staje siq ostateczna i prawomocna @rt.. 127a $ 1 i 2 Kpa).
Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolaniia (art.1 30 $   Kpa ).
Jezeli nasadzenie zastqpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo nie zachowa zywotno5ci po

3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z ptzyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzek jego posadzenia. W przypadku niewykonania nasadzenia zasitgpczego
zgodnie z zezwoleniem, bqdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym
wadministracji (art. BO ust.2 i3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody).
Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zosllanie jako
usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawQ do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. BB ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schroniei zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.
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8. W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bEd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymac wycinkg drzewa oraz zwrocic sig ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejsza decy4a nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na
odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i arl.52 ust. 1 ustawy o ochronie przy

Otrzvmuia:
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