
Ma rszalek Wojew6dztwa L6dzkieg o

i-6d2, dnia 1$ tipca 2018 r.

RSil.71 20. 1 .395.201 8. Kti

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust. 1, art.83c ust. 1 i3, art. B3d ust. 1 i2, art. 86 ust. '1

pkt 4 i 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. tJ. z 2O1B r poz. 142 ze
zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postqpowania adrninistracyjnego (t.j. Dz. U
z 2017 t. poz. 1257 ze zrn.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Lod2 z dnia 30 mala 2018 r., znak'.
ZZM.WZM.ZT.501.63.2018i.GZ, o wydanie zezwolenia na usuniqcie lipy drobnolistnej z terenu pasa
drogowego drogi wewnqtrznej - ul. Tagore'a w t-odzi, Marszalek Wojew6dztwa t-odzkiego

orzeka

1. Zezwolie Gminie Miasto l-od2 na usunigcie lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 87 cm z terenu dzialki
ewidencyjnej 12612 obrqb G-10, stanowiqcej pas drogowy'drogi wewnqtrznej - ul. Tagore'a w t-odzr,
zgodnie zlokalizaciqwskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre5li6 termin usunigcia drzewa do dnia 30 czerwca 2O1g r.

3. Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia i6 kwietnra
2004 roku o ochronie przyrody.
Uza[e2ni6 wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji od
zastqpienia go pzez: Gming Miasto L6d2 nowym drzewem - klonem prolnym 'Elsrijk' o dobrze
wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzeniowej, o obwodzie pnia nie mniejszym niz
12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).
Ustali6: a) termin vuykonania nasadzenia zastgpczego do dnia 31 grudnia 2019 r ,

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastqpczego w bliskim sqsiedztwie drzewa
usuwanego, zgodn ie z lokalizaQq zaproponow anE pzez wn ioskodawcg na mapie dolqczonej
do wniosku, na terenie dzialki ewidencyjnej 12612 obrqb G-10 w Lo<lzi.

Zobowiqza6 Gming Miasto Lod2, do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa Lodzkiego informacji
o wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastgpczego, w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc
faktycznq datg posadlzenia oraz zalqczlqc plan sytuacyjny z zaznaczonq lokalizacjq posadzonego
Qrzewa.

UZASADNIENII:

Dnia 28 czerwca 2018 r. do Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t-6dZ
o wydanie zezwolenia na usuniqcie lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 87 cm z terenu dzialki ewidencyjnej
126/2 obrgb G-10, stanowiqcej pas drogowy drogiwewnqtrznej - ul. Tagore'a w t-oclzi Do wniosku dolqczono
dokumenty okreSlone w art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i oSwiadczono, ze
Gmina Miasto t-odZ jest wla5cicielem ww. nieruchomoSci. W uzasadnieniu wniosku jako przyczyng
zamierzonego usunigcia dr;zewa wskazano, ze jest ,,suche".

W dniu 10 lipcar 2018 r. pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego
przeprowadzili oglqdziny dnzewa, podczas ktorych stwierdzono zasadnoSd wniosku. Drzewo jest obumarle.
Z uwagi na oslabione wlaSc;iwoSci mechaniczne istnieje niebezpir-.czehstwo, 2e lipa zlamie sig i przewroci, np.
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podczas silnego wiatru. Drzewo zagra2a bezpieczehstwu ludzi oraz mienia w istniejqcych obiektach
budowlanych oraz bezpieczenstwu ruch u d rogowego.

Na podstawie art. 83c ust. 3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrody, organ uzaleznil
wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa od wykonania nasadzenta zastQpczego w postaci jednego klonu
polnego'Elsrijk'o dobrzer wyksztatconej koronie iprawidlowo uformowanej brylcl korzeniowej, o obwodzre
pnia nie mniejszym ni2 12 cm (pomiar na wysoko6ci 100 cm), w bliskim sqsiedztwie drzewa usuwanego -
zgodnie z treSciq wniosku.

Podczas oglqdzirr, w obrqbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystqpowania okaz6w
gatunk6w prawnie chronionych. Uwzglgdniajqc powyzsze okoliczno6ci, wniosek o wydanie zezwolenia na
usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji nalezato uzna6 zaziesaony.

Podstawq prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz art. 90
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. lJ. z 2018 r. poz. 142 ze zm ). Z treSci
cytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej
czg5ci wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku nieruchonroSci wpisanej do rejestru
zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w. Jezeli prezydent miasta na prawaclh powiatu sprawuje funkclq
starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojewodztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy
za usuniqcie drzew nie nalicza siq oplaty w przypadku drzew Iub krzew6w, kt6re zagraalq bezpieczeristwu
ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych i bezpieczeistwu ruchu drogowego, a takie sytuacje
wystqpuJE w omawianym prrzypadku.

Niniejsze zezwolertie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
rokuooplacieskarbowej (t.j.Dz.U.z2018t poz.1044)-zalqcznikdoustawy,cz. lilpkt44,kot.4,pkt6.

Biorqc powyZsze prod uwagq, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwotanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi, wniesione za posrednictwem Marszatka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art.127 S 1, 129 51 i 52 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 1 i2 Kpa).
Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mozezrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojewodztwa t-6dzkiego oSwiadczenia 'c zrzeczeniu sig prawa do wniesienier odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowaniil, decyzja staje sig ostateczna i prawomocn a (art.. 127a gi 1 i 2 Kpa).
Decy4a podlega wykr:naniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z zqdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzeldy siql prawa do wniesienia odwolania (art.130 g a Kpa ).
Jezeli nasadzenie zastqpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo nic. zachowa zywotnoSci po
3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyz.ii lub przed uplywem tego
terminu, z przyczytl zaleznych od posiadacza nieruchomo5ci, nalozony zostanie ponownie
w drodze decyli obowiqzek ich posadzenia. W pzypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego
zgodnie z zezwoleniem, bgdq mia{y zastosowanie przepisy o posllqpowaniu egzekucyjnym
w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy;: dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prrzyrody).
Usuniqcie drzewa poza terminem okreslonym w punkcie 2 sentencji decyzji p,otraktowane zostanie jako
usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie p,cdstawQ do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, pcrstaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieh zwierzqt
objqtych ochronq prawnE @rt. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowa nia zwierzqtdzikich.
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8. W pzypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd1 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzymai wycinkq drzew oraz zwr6ci6 sig ze
stosownym wnioskiern do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejsza decyzla nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na
odstgpstwa odzakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i arl.52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto L6d2
Zazqd Zieleni Miejskiej w t_odzi
ul. Konstantynowska 8i1 0
94-303 i.6dZ

al. Pilsudskiego 8
90-051 t-od2
www.lodzkie.ol

tel. l+.48142 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekretariat. ro@ lodzkie. pl


