
Marszalek V\lojew6dztwa L6dzkiego

Rsil.71 20.1 .369.201 8.AK t6d2, dnia 24 sierpnia 2018r.

DECYZJA

Na podstawie art. 83 r.rst. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1 i 3, art. 83d ust. 1i2,arL 86 ust. 1 pkt.

4,5 i 10, ar1. 90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22018 r.,poz.
142zezm.) oraz ar1. 104 ustiawy zdnia 14 czeruca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 t., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Lod2 z dnia
21.05.2018 r. znak: 22M.W2M.2T.501.102.2018.WS, o wydanie zezwolenia na usuniqcie jednej sztuki
drzewa znajdujqcego siq na terenie niezabudowanym ul. Niciarnianej, przy nieruchomo6ci o numerze 9
w t-odzi (dzialka ewidencyjna nr 30/8 w obrgbie W-22), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1" Zezwolii Gminie Miasto Lod2, na usunigcie jednej sztuki lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 107 cm,

znajdujqcej sig na terenie dzialki ewidencyjnej nr 30/8 w obrgbie W-22, na wysoko6ci nieruchomo6ci
przy uf. Niciarnianej 9 w t-odzi, zgodnie z lokalizaqq wskazanq przez wnioskodawca na mapie
dolqczonej do wniosku.

2. Okre6li6 termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1 , do dnia 31 maia 2019 r.

3. Nie nalicza6 optaty za usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie aft. 86 ust. 1

pkt4,5 i10 ustawy zdnia16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

4. lJzale2nit, wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od wykonania
przez Gminq Miasto t-od2, nasadzenia zastqpczego jednej sztuki drzewa, naleZqcego do gatunku

lipa drobnolistna odmiany 'Rancho' o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle
korzeniowej oraz o obwodzie pnia nie mniejszym niZ12 cm (pomiar na wysoko6ci 100 cm).

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, do dnia 3l gtwlnte
2019 r.;

b) lokalizacjg wykonarria nasadzenia zastgpczego, o ktorym mowa w punkcie 4, na terenie dzialki
ewidencyjnej nr 38/1 ti w obrqbie W-22 w t-odzi, zgodnie z lokalizaqq wskazanq paez wnioskodawca
w zalqczniku nr 1 do pisma z dnia 30.07.2018 r. znak: 22M.WZ,M.2T.501.102.2018.WS.

6. Zobowiqzal, Gming Mlasto N-od2 do pzedlo2enia w Urzgdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa
t-6dzkiego informacji o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, w terrninie
14 dni od dnia jego wyk,cnania, wrazz podaniem faktycznej daty posadzenia drzewa orazzalqczeniem
pla n u sytuacyj n ego z zaiznaczonq I okal izacj q posadzo nego d rzewa.

UZASADNIENIE
Do Urzqdu Marszalkr:wskiego Wojew6dztwa i-6dzkiego wplynql wniosek z dnia 21,05.2018 r. znak:

LAM.WZMZT.501.102.2018.U/S, o wydanie zezwolenia na usuniqcie jednej sztuki dzewa znajdujqcego sig

na terenie niezabudowanym ul. Niciarnianej, przy nieruchomo6ci o numeze 9 w t-odzi (dzialka ewidencyjna
nr 30/8 w obrqbie W-22), zlo2'ony przez Gminq Miasto Lod2.W uzasadnieniu wniosku podano, Ze drzewr jest
silnie zamierajqce, posiada owocniki grzyb6w oraz znaczny posusz w koronie. Zadeklarowano wykonanie
nasadzenia zamiennego jednej sztuki drzewa, naleZqcego do gatunku lipa drobnolistna odmiany 'Rancho' na

terenie pasa drogowego ul. Niciarnianej w t-odzi (dzialka ewidencyjna nr 3017 w obrgbie W-22). Wniosek
spelnial wymagania formalne okre6lone 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 lterenowych, przeprowadzonych przez inspektor6w Urzgdu Marszalkowskiego

Wojew6dztwa i-6dzkiego w dniu 26.06.2018 r., zakwalifikowano do usunigcia jednq sztukg drzewa
wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji. Przedmiotowa lipa drobnolistna zamiera, posiada

zasychajqca koronq z posuszem stanowiqcym okolo 75-80% objgtoSci korony. lstnieje zagro2enie, 2e
podczas dzialania niekorzystnych warunk6w atmosferycznych obumarle konary drzewa zlamiq sig i upadnq
w kierunku Scie2ki pieszo-rowerowej lub jezdni. Majqc powyZsze na uwadze, dzialalqc w oparciu o art. 86 ust.
1 pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.)



Marszalek Wojew6dztwia t-6dzkiego udzielil zezwolenia na usunigcie ww. drzewa bez pobrania oplaty z tego
tytulu. Podsttawq prawnel do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi takze aft. 83a ust. 1 oraz irt.
90 ustawy o ochronie przyrody. Ztreici cytowanych przepis6w wynika, 2ezezyvalenie na usunigcie drzewa
lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent rniasta, a w przypadku gdy
zezwolenie dotyczy usunigcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci lub jei czq6ci wpisanej do rejestru
zabytk6w - wojew6dzki l<onseruvator zabytk6w. Je2eli prezydent miasta na prawerch powiatu sprawuje funkcjq
starosty, czynno6ci wykonuje marszalek wojew6dztwa.

W celu zrekonnpensowania ubytku w ekosystemie miasta, zezwolenie na usunigcie drzewa
wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji zostalo uzaleznione od wyk<lnania nowego nasadzenia
z gatunku lipa drobnolistna odmiany'Rancho', na terenie dzialki ewidencyjnerj nr 38/18 w obrqbie W-22
w t-odzi, zgodnie zlokalizacjqwskazanq przez wnioskodawca w zalqczniku nr 1 do pisma z dnia 30.07.2018
r, znak'. ZZM.WZM.ZT.501 .1 02.2018.WS.

Podczas oglgdzin terenowych w obrqbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono obecno6ci dziko
wystqpujqcych gatunk6w chronionych.

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

w t-odzi, wniesione z:a po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa N-odzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art.127 5 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

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

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg (art. 127a g '1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem
wszystkich stron (aft. 130 S 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

5. Usuniqcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bgdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pienig2nej (art. 88 ust. '1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Je6li posadzone w zamian za usunigte drzewo nasadzenie zastgpcze, o kt6rym mowa w punkcie
4 sentencji niniejszej decyli, nie zachowa 2ywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza
nieruchomo6ci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzewa.
W przypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego zgodnie z zezwolenion bqdq mialy zastosowanie
przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji. (aft. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zwierzql
objgtych ochronq prawnq (arl. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzql
dzikich.

8. W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji , nale2y wstrzyma6 wycinkq drzewa orazz zwr6ci6, sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrodyj, gdyz niniejsza decyla-nie jest tozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i arl. 5',2 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.

z up. Marszalka
Wojew6d:ztwa t-6dzkiego

Jakull Gajewski
p.o. Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska


