
Ma rszale k Woj ew6d ztv,t a L6dzk ie g o

RSlt.71 20. 1 .365.201 8.1\W t-6d2, dnia Z/ sierpnia 2018r,

DECYZJA
Na podstawie errt. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83a ust. 2a, art. 83a ust. 6, art. g3c ust. 1,3i4,art.83dust. 1i1>-,art.86ust. 1pkt4,5i10,art.90ustawyzdnia16kwietnia2004r.oochronie

plzyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 t., poz. 142 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czeruvca
1960 r. - Kodeks postqpovrania administrag4rygo (tekst jednolity: Dz. U.22017 r., poz. 1257 ze zm.) -po rozpatrzeniu wniosku znak: 22M.W2M.2T.501.82.2018.82 z dnia 05.06.201g r. o wydanie zezwolenia
na usunigcie jednego klonu srebrzystego
w obrqbie 8-46), vis a vis posesji nr 40,
w dniu 21.06.2018 r. prz,.ez rGminQ Miasto
Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska g/10,

orzeka:
1. Zezwolic, Gminie l\tliasto L6d2na usuniqcie jednejsztukiklonu srebrzystego (o obwodzie pnia 100 cm,

mierzonym na wysokoScl 130 cm), z-najdujqcego siq na trenie pasi drogowego drogi powiatowej -
ul. Lutomierskiej w Lodlzi (dzialka nr 22917 w obrqbie 8-46), na wprost poses.li nr aO.

2' Okre5lic termin usiunirTcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 30 czenrvca 2019 r.

3. Nie nalicza6 oplalty z::a usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. g6 ust. 1
pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Uzale2nic wydanit nkcie 1, od wykona nia przez
Gminq Miasto t_6dl
o dobrze wyksztak cego do gatunku klon jawor'

nie mniejszy m ni21 oweJ oraz o ctbwodzie pnia

5. Ustali6:
a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o ktorym mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia

2019 r.;
b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, na terenie pasa

drogowego ul, l-utclrmierskiej w Lodzl na wprost posesji nr 40, zgod'nie z projektem nasadzeh
przedlo2onym pzei':i wnioskodawc? wraz z wnioskiem znak: ZZM.WZM.ZT.SOlIiZ2OnBZz dnia
05.06.2018 r.

6. Zobowiqza6 Gminqr Miiasto Lod2 do pzedlo2enia Marszalkowi Wojewodztwa L6dzkiego informacji
o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, w terminie 1i'dni od dnia
lego wykonania, v'raz z podaniem nazwy gatunkowej posadzonego Orzewa, oOwo,iu lego pnia
(zmierzonego na wysol<o6ci 100 cm) oraz zalqczeniem planu sytuacylnego z zaznaczonq lokllizacjq
posadzonego drzewa.

w dniu 21 od2t)18, d9-giltlJ#,s,l:)[:iEwo;ewooztwa r-6dzkieso wprynqr wniosek
Gminy Miasto t-6dz (pisnro znak: zzM.wzu.zT.5o1.82.2o18-,BZz dnia 05.06.201g r.) o wyoanie zezwoteniana usunigcie jednego klonu srebrzystego (o obwodzie pnia 100 cm) z
ul. Lutomierskiej w Lodzi (dzialka nr 22917 w obrqbie 8-46), vis a vis posesji nr 4
2e drzewo jest suche. Jednoczesnie zadeklarowano wykonanie nasadzenia za

li: Do wniosku dotqczono.mapq z tokatizaqq

ul. L a zamiennego na terenie pasa drogowego
o klonu srebrzystego.

dencyjna nr 22917 w obrgbie 8-46 w Lodzi, na terenie
ktorej znajduje sig drzerwo wnioskowane do usunigcia, ltanowi pas drogowy drogi publicznej (drogi
powiatowej) - ul. Lutomierskiej.



W wyniku oglqdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 05.07.2018 r. ptzez inspektora Urzqdu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, stwierdzono, ze objqte wnioskiem drzewo to klon srebrzysty
(o obwodzie pnia 100 cm, miezonym na wysokoSci 130 cm), znajdujqcy sig na terenie pasa drogowego
ul. Lutomierskiej w Lodzi (dzialka nr 22917 w obrgbie 8-46), na wprost posesji nr 4.0. Przedmiotowe drzewo
jest obumarle, na jego pniu stwierdzono prochniejqce ubytki i owocniki grzyb6w pasozytniczych, od pnia

i konar6w klonu czgsciowo odstaje juz kora. Opr6cz jezdni ul. Lutomierskiej z w'ydzielonym pasem ruchu

dla rower6w, w poblizu drzewa znajduje siq tez chodnik dla pieszych Objqty wnioskiem klon jest Sredniej

wielko5ci, posiada warto6c przyrodniczq (siedlisko grzybow pasozytniczych) i walory krajobrazowe
(drzewo wsp6ltworzy przyulicznq alejq drzew), nie ma wartoSci kulturowej. Podczas oglgdzin terenowych
w jego obrqbie nie stwierdzono obecnoSci dziko wystqpujqcych okaz6w gatunkovv chronionych. Oglqdziny
terenowe wykazaly ponadto, ze istnieje mozliwoS6 wykonania nasadzenia zastqpc:zego zgodnie z projektem
przedlozonym ptzez wn ioskodawcg.

Majqc na uwadze, 2e objgty wnioskiem klon srebrzysty obumarl z przyczyn niezaleznych
od wnioskodawcy (wskutek wypr6chnienia pnia, zaatakowania przez grzyby P'aso2ytnicze), a ponadto

stwarza zagrozenie bezpieczefistwa ludzi, mienia i ruchu drogowego (posiada obumarlq korong ispr6chnialy
pieri, istnieje zatem zagrozenie, 2e podczas silnego wiatru zlamie siq i przewr6ci w stronq chodnika
dla pieszych lub jezdni ul. Lutomierskiej oraz przemieszczajqcych siq w poblizu ludzi i pojazdow), dzialaiEc
woparciu o art. 86 ust. 1 pkt4,5 i10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:

Dz. U. 22018 r., poz. 1422e zm.), Marszalek Wojew6dztwaLodzkiego udzielit zezwolenia na jego usunigcie
bez pobrania optaty z tego tytulu. Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowiq
takze art. 83a ust. 1 i art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepisow wynika,
2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje wojt, burmistrz albo prezydent

miasta (z wyjqtkiem nieruchomoSci lub jej czgsci wpisanej do rejestru zabytk6,w), a w przypadku, gdy
prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, zezwolenie wydaje marszalek
wojew6dztwa. JednoczeSnie biorqc pod uwagg rozmiar, warto5c przyrodniczzl i walory krajobrazowe
usuwanego klonu srebrzystego orazfakl, iz istnieje mozliwoSd wykonania nasadzernia zastqpczego nowego
drzewa w pasie drogowym ul. Lutomierskiej w Lodzi, zezwolenie na usuniqcie ww. klonu uzaleZniono
od wykonania nasadzenia 1 sztuki drzewa lisciastego, nalezqcego do gatunku klon jawor, okreSlonego
w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z tre$ciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronje przyrody, projekt niiniejszej decyzji uznano

za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi, w;lwiqzku z niewyrazeniem

stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otr; ymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powyZsze pod uwagq, orzeczono jak w sentencjt.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego l(olegium Odwolawczego

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

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 iS 2 Kodeksu postgpowrnia administracyjnego).

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mole zrzet: sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjq. Z dnienr dorqczenia Marszalkowi
Wojewodztwa t-odzkiego o5wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postgpowan ia adm inistracyjnego).

4. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, g<1y jest zgodna z Zqdaniem
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu
postQpowan ia adm in istracyj nego).

5. Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji niniejsze.l decyzji potraktowane

zostanie jako usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawq

do wymierzenia administracyjnej kary pieniqZnej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. JeSli posadzone w zamian za usunigte drzewo nasadzenie zastqpcze, o kt6rym mowa w punkcie 4

sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa zywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego

w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z ptzyczyn zale2nych
od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania

nasadzenia zastqpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego zgodnie z zezwoleniem

bqdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administrar:ji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy

o ochronie przyrody).



7 ie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
cianych oraz siedlisk ptakow, schronien zwierzqt
p zyrody) oraz h u m an itarnego traktowan ia zwierzqt

W pzypadku sttrtiierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd w trakcie
a0 wycinkq drzewa orazzwr6cic siq ze stosownym

owiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
niniejsza decyla nie jest to2sama z uzyskaniem

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

Jakub
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nie i {iredawiska
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Podstawa: ustawa z dni$ 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednotity: Dz. U. 22018 r. poz. 1044) -zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44)kol.4, pkt 6.
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