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Ma rszalek Wojewod ztw a L6dzkiego

rcAt, ania4O sierpnia 2018 r.

RSil.7120.1 491.2018 KS

DECYZJA

Na podstawie 3rt. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. '1, art. B3c ust. 1 i3, art. B3d ust. 1 i2 art. g6 ust. 1

pkt 4, art' 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. tJ. zz201g t. poz. 142 ze zm.),
arI' 104 ustawy z d{ia 14 czerwca'1960 roku - Kodeks postqpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 zg zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto L6d2 z dnia 2l czerwca 2o1B r., znak.
ZZM'WZM.ZT 501.1432018.PS, o wydanie zezwolenia na usunigcie klonu jaworu z terenu nieruchomoSci
przy ul. Ossowskiego 8 w t_odzi, Marszalek Wojew6dztwa t_6dzkrego

orzeka

1- Zezwolif' Gminie Miasto t-od2na usuniqcie klonu jaworu o obwodzie pnia 141cm (nr inw. 953) z terenu
dzialki ewidencyjpej nr 199/13 obrqb P-7, polozonej przy ul. Ossowskiego 8 w l-t>dzi, zgodnie
zlokalizacjqwskazanq przez wnioskodawca na mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre6li6 termin qsuniqcia drzewa do dnia 30 czerwca 2019 r.

3. Nie nalicza6 oplqt za usuniqcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody.
Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa od zastqpienia go nowym drzewern - klonem
jaworem, o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzeniowej, o obwodzie pnia
nie mniejszym ni212 cm (pomiar na wysoko6ci 100 cm).
Ustafi6: a) termin wykonania nasadzenia zastgpczego do dnia 31 grudnia 2020 r.,

b) lokalizacig wykonania nasadzenia zastqpczego na terenie dziatki ewidencyjnej nr 199/13
obrgb P-7, polozonej przy ul. Ossowskiego 8 w Lodzi, zgodnie z projektern nasadzenia
zastQpczego dolqczonym do wniosku.

Zobowiqza6 Gmipg Miasto Lod2, do pzedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego informacji
o wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastqpczego, w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc
faktycznq datg pgsadzenia oraz zalqczajqc plan sytuacyjny z zaznaczonE lokalizacjq posadzonego
orzewa.

UZASADNIENIE

Dnia 17 lipca 2018 r. do Marszalka Wojewodztwa t-odzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t6dz,
o wydanie zezwolenia na usunigcie klonu jaworu o obwodzie pnia 141 cm (nr inw. g53) z terenu dzialki
ewidencyjnej nr 199/13 obrgb P-7, pololonqprzy ul. Ossowskiego 8 wt-odzi. Wniosek spelnial wymagania
formalne art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. We wniosku oSwiadczono, ze Gmina Miasto t-odz iest
wlaScicielem ww. nieruchomoSci.

W uzasadnieniu wniosku jako przyczyne zamierzonego usuniqcia drzewa wskazano, ze jest ,,suche
Przeprowadzone w dniu 30 lipca 2018 r. pzez pracownikow Urzgdu Marszalkowskiego

Wojew6dztwa t-6dzkiego oglqdziny potwierdzily stan zdrowotny drzewa przedstawiony we wniosku. Klon
jawor jest obumarly. Z uwagi na oslabione wlaSciwoSci mechaniczne, przedrniotowe drzewo stanowr
zagroZenie bezpieczehstwa ludzi oraz mienia w istniejqcych obiektach budowlanych.

Podczas oglgdzin w obrgbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystgpowania okazow
gatunkow prawnie chronionych. Uwzglgdniajqc powyzsze okoliczno5ci, wniosek o wydanie zezwolenia na
usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji nalezalo uznac za zasaany.

Na podstawie art. 83c ust. 3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ uzaleznil
wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa od wykonania nasadzenia zastgpczego w postaci klonu jaworu,
o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzeniowej, o obwodzie pnia nie mnie.lszym
niZ 12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm), na terenie nieruchomoSci przy ul. Ossowskiego g w t_odzi -zgodnie z treSciq wniosku.
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Podstawq prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art.lasa ust. 1 oraz art. 90
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. lJ. z 2018 i. por. 142 ze zm.).
Z treSci cytowanych przepis6w wynika, ze zezwolenie na usunigcie drzewa iub krzewu z terenu
nieruchomo6ci lub jej czqsci wydaje w6jt, burmistrz al
miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg sta
Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy
w przypadku drzew lub krzew6w, kt6re zagraZajqbez
budowlanych, a taka sytuacja wystgpuje w omawiany

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty s
rokuooplacieskarbowej(t.j. Dz. U.22018r. poz. 1044)-zalqcznikdoustawy, cz. ilt $kt 44,kot.4, pkt6.

Biorqc powy2sze pod uwagq, orzeczonojak w sentencji.

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

w t-odzi, wniesione za posrednictwe ie 14 dni od daty jej
otrzymania @rt' 127 $ 1, 129 51 i 52

2. Przed uplywem terminu do wniesie niesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g I i2 Kpa).

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec siq prawa di
wobec organu adrninistracji publicznej, ktory wydal decyzjg. Z dniem
wojew6dztwa t-odzkiego oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia

rgczenia Marszalkowi
przez ostatniq

ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a g 1 il2 Kpa).
4. Decy4a podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z zqdaniem wszystkich

stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art.130 lg + fpa ).
5. Jezeli nasadzenie zastgpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo nie z zywotno5ci po

3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lup przed uplywem tego
terminu, z ptzyczyn zaleZnych od posiadacza nieruchomo5ci, zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzek jego posadzenia. W
zgodnie z zezwoleniem, bedq mialy zastoso
w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kw
Usuniqcie drzewa poza terminem okre5lonym w pu

usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podsfawg do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop). 

I

Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku pr]zestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6!v, schroniefi zwierzqt
objgtych ochronq prawnq (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwi

8. W przypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich siedliskL, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymac wycinkg olaz zwroctc ste ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejsza decyzja nie jest tozsama z u

nego Dyrektora

odstgpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o przyrody

wniesienia odwolania
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