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DECYZJA
Na podstawie art. tl3 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1 i 3, art. 83d ust. 1 i 2, art. 86 ust. 1 pkt.

4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2O1B r., poz. 14) ze
zm.) oraz art. 104 ustawv z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto 

-tOAl 
z'ania

21.05.2018 r., znak: 22M.WZ;M.ZI .501.28.2018.B,Z, o wydanie zezwolenia na usuniqcie jednej sztuki drzewa,
znajdujqcego siq na terenie nieruchomoSci przy ul. Rojnej 12 w Lodzi (dzialki ewidenLyjna nr 44t56
w obrqbie B-42), Marszalelrl Wojew6dztwa L6dzkiego

otzekal.
1. Zezwollf Gminie Miasto L6d2, na usuniqcie jednej sztuk,i topoli mieszarica euroamerykafiskiego

o obwodzie pnia 233 cm, znajdujqcej siq na terenie dzialki ewidencyjnej nr 44t86 w obrgbie B-42, na
wysokoSci blok6w mieszkalnych przy ul. Rojnej 10-12 w Lodzi, zgodnie z lokalizaqq wskazanq przez
wnioskodawcg na mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre6li6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 maja 201g r.

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

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

4. Uzale2nic wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od wykonania
przez Gming Miasto L6d2, nasadzenia zastqpczego jednej sztuki drzewa, naleZqcego do gatunku
klon polny odmiany 'Elsrijk' o dobrze wyksztalconej koronie i p'rawidfowo uformowanei bryle korzeniowel
orazo obwodzie pnia nie mniejszym ni212 cm (pomiar na wysokosci 100 cm).

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia
2019 r.;

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, na terenie dziafki
ewidencyjnej nr 44156 w obrgbie B-42, pomigdzy blokami mieszkalnymi przy ul. Rojnej 10-12w Lodzi,
zgodnie zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

6. Zobowiqzac Gminq lMiasto L6d2 do pzedlo2enia w Urzgdzie Marszalkowskim Wojewodztwa
t6dzkiego informacji o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, w terminre
14 dni od dnia jego wykonania, wraz z podaniem fak$cznej daty posadzenia drzewa oraz zalaczeniem
planu sytuacyjnego z zaznaczonq lokalizacjq posadzonego drzewa.

UZASADNIENIE
Do Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego wplynql wniosek z dnia 21.05.2018 r., znak.

ZZM.WZ,M.2f .501.28.2018.B,Z, o wydanie zezwolenia na usuniqcie jednejsztukidrzewa, znajdujqcego siq na
terenie nieruchomo5ci przy ul Rojnej 12 w Lodzi (dzialka ewidencyjna nr 44156 w obrgbie B-42), zto2ony
przez Gminq Miasto L6d2. W uzasadnieniu wniodku podano, 2e drzewo silnie zamiera, ma ubytki pnia.
Zadeklarowano wykonanie nasadzenia zamiennego jednej sztuki drzewa, nale2qcego do gatunku klon polny
odmiany 'Elsrijk' na terenie dziafki ewidencyjnej nr 44156 w obrqbie B-42, pomiqdzy blokami mieszkainymi
przy ul. Rojnej 10-12 w L<>dzi. Wniosek spefnial wymagania fornralne okreSlone w art. 83b ust. 1 ustawy
zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z2018r.,poz.142zezm.).

W wyniku oglqdzin terenowych, przeprowadzonych przez: inspektor6w Urzgdu Marszalkowskiego
Wojew6dztwa L6dzkiego 'w dniu 21.06.2018 t., zakwalifikowano do usunigcia jednq sztukg drzewa
wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji, z uwagi na ;zagrozenie bezpieczefistwa ludzi i mienia.
Oglqdziny terenowe wykevaly, ze przedmiotowa topola mieszaniec euroamerykahski znajduje sie
w bezpo6rednim sqsiedztwie ciqg6w komunikacyjnych, chodnik6w i miejsc postojowych dla samochod6w.
Drzewo posiada odsloniqte fragmenty systemu korzeniowego z widclcznymi wypr6chnieniami oraz prosty piefi
z drobnymi ubytkami. G6rna czqSc korony topoli jest obumarla, natomiast jej boczne konary w strefie
wierzchofkowej zamierajq, miejscami majq spqkanq, odchodzqcq korowinq. WlaSciwo5ci mbchaniczne



konar6w sq osfabione, wskutek ich obumarcia lub zamierania, przez co sq one barclziq podatne nazlamania,
podczas dzialania niekozystnych warunk6w atmosferycznych. Majqc powyzs:ze na uwadze, dziataiqc
w oparciu o art, 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie prz'1rody (t.j. Dz.U. 22018 r.,
poz.142 zezm.) Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego udzielil zezwolenia na usuniqcie ww. drzewa bez
pobrania oplaty z tego tytulu. Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi tak2e
art. 83a ust. '1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z tre6ci cytowanych przepisi6w wynika, 2e zezwolenie
na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta,
a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej czgSci
wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w. JeZeli prezydent miasta na prawach
powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojew6dztwa.

W celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta, zezwolenie na usuniqcie drzewa
wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji zostalo uzale2nione od wykonania nowego nasadzenia
z gatunku klon polny odmiany 'Elsrijk', na terenie dzialki ewidencyjnej nr 44156 w obrqbie B-42, pomiqdzy
blokami mieszkalnymi przy ul. Rojnej 10-12 w Lodzi, zgodnie z lokaliza$q wskazanq przez wnioskodawca na
mapie dolqczonej do wniosku.

Podczas oglqdzin terenowych w obrqbie przedmiotowego drzewa nie stvlrierdzono obecnoSci dziko
wystqp ujqcych gatu n k6w chronionych.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysfuguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w Lodzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (aft. 127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwofania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolanta
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 ztzec siq prawet do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publiczne.i, kt6ry wydal decyzjg (art. 127a $ 'l Kodeksu postgpowania
administracyjnego).

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

5. Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkoie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, stanowi6 bgdzie podstawq do wymierzenia

o ochronie przyrody).administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1

6. Je6li posadzone w zamian za usuniqte drzewo ie zastqpcze, o kt6rym mowa w punkcie
4 sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem
nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownie w

terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza

W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego
decyzji obowiqz:ek posadzenia drzewa.
z zezwoleniem bqdq mialy zastosowanie

przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy'o ochronie przyrody).

objqtych ochronq prawnq (ant. 52 ustawy o ochronie
dzikich.

y) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt

W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunkow ionych, ich siedlisk, oslloi bqdz gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzym wycinkq drzewa oraz zzwr6cid siq ze stosownym

iska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony
niniejsza decyla nie jerst tozsama z uzyskaniem

zezwolenia na odstqpstwa ad zakaz6w zawartych w
przyrody.

51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie

7

wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody),


