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Ma rszalek Wojew6d zfltt a L6dzkiego

Rsr r.71 20. 1 .383.201 8.AK L6d2, dnia 30 
^P0s-

2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1 i3, art.83d ust. 1 i2, art. 86 ust. 1 pkt

4,5i 10 art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie pr;zyrody (tekst jednolity; Dz.U. z2O1B r., poz.
142 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatr;zeniu wniosku Gminy Miasto tOdi z'anta
05.06.20'18 r. znak: ZzM.WzM.zT.501.81 .2018. BW, o wydanie zr:zwolenia na usuniqcie czterech sztuk drzew
znajdujqcych siq naterenie nieruchomoSci przy ul. Franciszkarisliiej 57 shtzyzowaniu z ul.Zawiszy Czarnego
w Lodzi (dzialka ewidencyjna nr 56121w obrgbie B-48), Marszale,k Wojew6dztwa L6dzkiego

otzekal.
Zezwolic Gminie Miasto L6d2 na usuniqcie dw6ch sztrrk klon6w jawordw (we wniosku blgdnie
okreSlonych jako klony zwyczajne) o obwodach pni: 128 cm - nr inw. 1 i 100 cm - nr inw. 4,
znajdujqcych siq na terenie dzialki ewidencyjnej nr 56121 w obrqbie B-48, przy skrzyzowaniu ulic
Franciszkahskiej i Zawiszy Czarnego w Lodzi, zgodnie z przybli2onq lokalizacjq wskazanq przez
wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

okre5li6 termin usunigcia drzew, wymienionych w punkcie I , do dnia 31 maia 2019 r.

Nie naliczac optaty za usuniqcie drzew, wymienionych rv punkcie 1, na podstawie art. 86 ust. 1

pkt4,5 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie prz,yrody.

Uzale2ni6, wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, od wykonania
przez Gminq Miasto t6d2, nasadzeh zastqpczych dw6ch sztrrk drzew, naleZqcych do gatunku kion jawor
o dobrze wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowan'1ch brylach korzeniowych oraz o obwodach
pni nie mniejszych ni2 12 cm (pomiar na wysoko6ci 100 cm).

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzef zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie +, do dnia_31_rulnla
2019 r.;

b) lokafizaciq wykonania nasadzef zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, po zachodnie stronie
chodnika, na terenie dzialki ewidencyjnej nr 56121 'rrr obrgbie B-48, przy skrzyaowaniu ulic
Franciszkarlskiej i Zawiszy Czarnego w Lodzi, zgodnie z przybli2onq lokalizacjq wskazanq przez
wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

Zobowiqzac Gminq Miasto L6d2 do pzedlo2enia w UFzgdzie Marczalkowskim Wojew6dztwa
t6dzkiego informacji o wykonaniu nasadzef zastgpczych, o kt6rych mowa w punk<;ie 4, w terminie
14 dni od dnia ich wykonania, wtaz z podaniem faktycznej daty posadzenia drzew oraz zalqczeniem
pla n u sytuacyj n eg o z zaznaczonq I o ka I izacjq posadzo n ych d rzew.

Zezwolif Gminie Miasto L6d2 na usuniqcie dw6ch szturk klon6w jawor6w (we wniosku blqdnie
okre5lonych jako klony zwyczalne) o obwodach pni: 79 cm - nr inw. 2 i 78 cm - nr inw. 3, znajdujqcych
siq na terenie dzialki ewidencyjnej nr 56121 w obrgbie B-4i3, przy skrzyzowaniu ulic f ranciszfinskiej
i Zawiszy Czarnego w Lodzi, zgodnie z przyblilonq lokalizacjq wskazanq przez wnioskodawcg na mapie
dolqczonej do wniosku.

Okre5li6 termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkcie 7, do dnia 31 maia 2019 r.

Nie naf iczac oplaty za usunigcie drzew, wymienionych vr punkcie 7, na podstawie art. 86 ust. 1

pkt4,5 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przy,rody.
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TIZASADNIENIE
Do Urzgdu Marszafkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek z dnia 05.06.2018 r. znak'.

22M.WZ,M.2T.501.81.2018.BW, o wydanie :zezwolenia na usunigcie czterech sztuk drzew znajdujqcych siq
na terenie nieruchomo6ci przy ul. Franciszkarriskiej 57 skrzyZowaniu z ul. Zawiszy Czarnego w Lodzi (dzialka
ewidencyjna nr 56121 w obrqbie B-48), zlo2ony ptzez Gminq Miasto LOdz. W uzasadnieniu podano, 2e
drzewa sq suche. Zadeklarowano wykonanie nasadzei zamiennych czterech sztuk drzew, naleZqcych do
gatunku klon jawor na terenie dzialki ewidencyjnej nr 56121 w obrqbie B-48, przy skrzyZowaniu ulic
Franciszkahskiej i Zawiszy Czarnego w Lo<lzi. Wniosek spelnial wymagania formalne okreSlone w art. 83b
ust. 1 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22018 r., poz. 142
ze zm.).

W wyniku oglqdzin terenowych, przerprowadzonych w dniu 21.06.2018 r. przez pracownikOw Urzqdu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, zakwalifikowano do usuniqcia drzewa wymienione w punkcie 1

i 7 sentencji niniejszej decyzji. Przedmiotrrwe klony jawory (we wniosku blgdnie okreSlone jako klony
zwyczflne) sq obumarle, posiadajq ubytki korowiny na pniach i konarach. Ze wzglqdu na os{abione
wla6ciwo6ci mechaniczne se one bardziej p,cdatne na zlamanie albo przewr6cenie w kierunku chodnika lub
jezdni. Majqc powy2sze na uwadze, dzialalqc w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia
20O4 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z201tl r., poz. 142 ze zm.) Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego udzielif
zezwolenia na ich usuniqcie bez pobranizr oplaty z tego tytu{u. Podstawg prawnE do wydania decyzji
w przedmiotowym zakresie stanowi takZe art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci
cytowanych przepis6w wynika, 2ezezwolenie na usunigcie 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 czqlSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator
zabytk6w. Jezeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci wykonuje
marszafek wojew6dztwa.

W celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta, zezwolenie na usuniqcie drzew
wymienionych w punkcie 1 sentencji decyzji zostalo uzaleZnione od wykonania dw6ch nowych nasadzeft
zastqpczych z gatunku klon jawor, po zachodnie stronie chodnika, na terenie dzialki ewidencyjnej nr 56121
w obrqbie B-48. JednoczeSnie odstqpiono orl obowiqzku wprowadzenia dw6ch sztuk nasadzei zamiennych,
po wschodniej stronie chodnika na ww. nieruchomoSci, z uwagi na brak gwarancji ich udatnoSci (teren jest
zacieniony, znajduje siq w zasiqgu koron innvch drzew).

Podczas oglqdzin terenowych w ollrqbie drzew zakwalifikowanych do usuniqcia nie stwierdzono
obecno5ci dziko wystgpujqcych gatunk6w chronionych.
Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w Lodzi, wniesione za poSrednictwem Miarszalka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 i $ 2 Kocleksu postqpowania administracyjnego).

2. Przed upfywem terminu do wniesienia cldwolania decy4a nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

3. Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZezrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq (art. 127a $ 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplyw€rm terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem
wszystkich stron (art. 130 S 4 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

5. Usuniqcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 i 8 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowid bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Je6li posadzone w zarnian za usuniqte drzewa nasadzenia zastqpcze, o kt6rych mowa w punkcie 4
sentencji niniejszej decyzji, nie zachowalq ZywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
w punkcie 5a sentencji decyzji lub przerJ upfywem tego terminu, z przyczyn zaleznych od posiadacza
nieruchomoSci, naloZony zostanie ponowrrie w drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzew. W przypadku
niewykonania nasadzeri zastqpczych ;zgodnie z zezwoleniem bedq mialy zastosowanie przepisy
o postqpowaniu egzekucyjnym w adminis'lracji. (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqr;ie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazlw
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mfodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniei zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (art. 52 ustawrl o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

8. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk,
wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzymad wycinkq drzew oraz
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2
Srodowiska (art. 56 ustawy o r4yrody), gdyZ niniejsza dec
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