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Rsil.71 20. 1.376.201 8.AK L6d2, dnia )'tl v'wp*tct- 2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust, 1, art. 83a ust. 2a i 6, art. 83c ust. 1 i 3, art. 83d ust. 1

i2,art.86 ust. 1 pkt4, 5 i 10, art. 90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyro<Jy (tekst jednolity:
Dz.U. dnia 14 czeruca 1960 n. - Kodeks postqpowania
admini 1257 ze zm.) - pp rozpatrzeniu wniosku Gminy
Miasto .90.2018.WS, o wypanie zezwolenia na usuniqciejednej drogowegro ul. Niskiej przy nieruchonro5ci nr 8 w todzi
(dziafka ewidencyjna nr 18/1 w obrqbie W-26), Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

orzeka:
1. na usunigcie jednej sztuki kl o obwcrdzie

a drogowego ul, Niskiej na w odzi (dz[alka
nie z przybliZonq lokalizacjq wnioskodaw

2. Okre5li6 termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1 , do dnia 3i mai'a 2019 r,

3. Nie nalicza6 oplaty za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art.86 ust. 1

pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od wykonania
przez Gming Miasto L6d2, nasadzenia zastqpczego jednej sztuki drzewa, naleZqcego do gatunku klon
zwyczalny odmiany 'Globosum' o dobrze wyksztalconej koronie i plawidlowo uformowanej bryle
korzeniowej oraz o obwodzie pnia nie mniejszym ni212 cm (pomiar na wysokorlci 100 c;m).

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcir: 4, do dnia 31 qrudnia
2019 r.;

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w purrkcie 4, na terenie pasa
drogowego ul. Niskiej na wysoko6ci nr 8 w Lodzi (dzialka ewidencyjna nr 1811 w obrqbie W-26),
zgodnie zprzybli?onq lokalizacjq wskazanq przez wnioskodawcq na mapie <lolqczonrej do wniosk,u.

6. Zobowiqzac Gminq Miasto L6d2 do przedloienia w lJrzgdzie Marczallkowskinn Wojew6dztwa
L6dzkiego informacji o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punil<cie 4, Utlqnjntg
14 dni od dnia jego wykonania,wraz z podaniem faktycznej daty posadzenia drzewa <>razzalqczeniem
planu sytuacyjnego z zaznaczonq loka|izacjq posadzonego drzewa.

UZASADNIENIE
Do Urzqdu Marszafkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego wplynql wniosek;z dnia 2.1.05.2018, znak:

22M.WZ,M.ZT.501.90.2018.WS o wydanie zezwolenia na usuniqcie jednej sztuki drzewa, znajdujqcego siq na
terenie pasa drogowego ul. Niskiej przy nieruchomo6ci nr 8 w Lodzi (dzialka ewiderncyjna nr 18/1 wobrqbie
W-26), zlo2ony przez Gming Miasto L6d2. W uzasadnieniu podano, 2e drzewo jest suche. Zadeklarowano
wykonanie nasadzenia zamiennego jednej sztuki drzewa, naleZqcego do gatunku klon zwyczajny odmiany
'Glctbosum', na terenie pasa drogowego ul. Niskiej na wysokoSci nr 8 wLodzi (dzialka ewidencyjna nr 18/1
w obrqbie W-26). Wniosek spelniaf wymagania formalne okreSlone w art. 83b ust. 1 ustawy zl dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22018 t., poz. 142 ze zm.).

W wyniku oglqdzin terenowych, przeprowadzonych przEz pracownikdw Urzqdu Marszalkowskiego
Wojew6dztwa t6dzkiego w dniu 21.06.2018 r., zakwalifikowano do usunigcia jednq sztukq drzewa
wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji. Przedmiotowy klon auyczalny jest obumarly, posiada
rozlegle ubytki korowiny oraz owocniki grzyb6w na pniu. Z uwagi na oslabione lvla6ciwoSci mechaniczne
drzewo jest bardziej podatne na zlamanie lub przewr6cenie w kierunku chodnika lull jezdni. Majqc powy2sze
na uwadze, dzialalqc w opaqciu 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 Wojew6rCztwa L6dzkiego udzielil



zezwolenia na usuniQcie ww. klonu zwyczajnego bez pobrania oplaty z tego tytu{u. Podstawg prawnq do
wydania decyzji w przednriotowym zakresie stanowi takZe art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie
przyrody. ZtreSci cytowanych przepis6w wynika, 2ezezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomo6ci wydaje wr5jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w Wzypadku gdy zezwolenie dotyczy
usuniqcia drzewa lub kr;zewu z terenu nieruchomo6ci lub jej czqSci wpisanej do rejestru zabytk6w -
wojew6dzki konserwator :rabytk6w. JeZeli pnezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty,
czyn no6ci wykon uje marsz:alek wojew6dztwa.

W celu :zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta, zezwolenie na usuniqcie drzewa
wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji zostalo uzaleZnione od wykonania nowego nasadzenia
z gatunku klon zwyczall'1'1 odmiany 'Globosum', na terenie pasa drogowego ul. Niskiej na wysokoSci nr
I w Lodzi (dzialka ewidencyjna nr 18/1 w obrqbie W-26).

Podczas oglqdzin terenowych w obrgbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono obecno6ci dziko
wystqpujqcych gatu n k6w c;h ron ionych.

Zgodnie z tre6ciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, prolekt niniejszej decyzji, uznano za
uzgodniony przez: Reg.ionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, w zwiqzku z niewyra2eniem
stanowiska przez RDOS ur terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.
Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie o,dwolanie do Samozqdowego Kolegium Odwolawczego w t-odzi,

wniesione za po5rednictwem Marszalka Wcrjew6dztwaL6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art.
127 S 1, 129 S n i$ 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego)

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

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mohe ztzec siq prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, kt6rywydal decyzjq (art.127a $ 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu pzed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem
wszystkich stron (art. 130 S 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

5. Usunigcie dze'wa pozer terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie dzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowid bqdzie podstawq do wymierzenia adrninistracyjnej
kary pieniq2nej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie pzyrody).

6. Je6li posadzone w zamian za usuniqte dzewo nasadzenie zastqpcze, o ktdrym mowa w punkcie 4 sentencji
niniejszej decyzji, nie zachowa 2ywotno6cr po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a
sentencji decyzji lub pzed uplpvem tego terminu, z przyczyn zaleZnych od posiadacza nieruchomo6ci,
nalo2ony zostanie poncrwnie w drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzewa. W pzypadku niewykonania
nasadzenia zastgpczeg;o zgodnie z zezwoleniem bqdq mialy zastosowanie pzepisy o postqpowaniu
egzekucyjnym w administracji. (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie pzyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie dzewa nie zwalnia od obowiqzku pzestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi z:nierzqt objqtych
ochronq prawnal (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zvrierzql dzikich.

8. W pzypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd w trakcie
wykonywania prrzedmioi:owej decyzji, naleZy w n az zwr6cif siq ze stosownym
wnioskiem do Gieneralnego Dyrektora Ochnrny S 2 Dyrektora Ochrony Srodowiska
(art. 56 ustawy o ochronie pzyrody), gdyZ niniejsz n a, z uzyskaniem zezwolenia na
odstqpstwa od zzakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
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