
Marszale k Wojewodztwa L6dzkiego

Rsil.7120.1.382.201 8 AK t 6dz, dnia 2 /, 1y-vB^'* 2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust, 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art.83a ust.2 i6, art. 83c ust. 1 i3, art.83d ust. 1

i 2, art.86 ust. 1 pkt 4, 5 i 10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronir: przyrody (tekst jednolity:
Dz.U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) oraz arl. '104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodreks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2Q17 r., poz. 1257 ze zm.) - po roztpatrzeniu wniosku Gminy
Miasto L6d2 z dnia 30.05.2018, znak: 22M.WZMZI .501.107.2018.WS, owydanie zezwolenia na usuniqcie
jednej sztuki drzewa znajdujqcego siq w pasie drogowym al. Smiglego-Rydza przy ut. Czqstochowskiej
w Lodzi (dziafka ewidencyjna nr 1132 w obrgbie W-29), Marszalek Wojew6dztwa t-6rlzkiego

orzeka:
1. Zezwolic Gminie Miasto L6d2, na usuniqcie jednej sztuki leszczyny tureckiej (we wniosku blqdnie

okreSlonejjako wiqz szypufkowy) o obwodzie pnia 97 cm, znajdujqcej siq na terrenie pasa drogowego al.
Smiglego-Rydza, na wysokoSci ul. Czgstochowskiej 17 w Ladzi (dzid|kaewidt>ncyjna nr 1132-w ob-rqbie
W-29), zgodnie zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczorej do wniosku.

2. Okre6lic termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1 , do dnia 31 maja 2019 r,

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

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

4. UzaleZnic wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od wykonania
przez Gminq Miasto L6d2, nasadzenia zastqpczego jednej sztuki drzewa, naleZqcegcr do gatunku klon
jawor odmiany 'Rotterdam' o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo ufornrowanej bryle korzeniowej
oraz o obwodzie pnia nie mniejszym ni2 12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia
2019 L;

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w purrkcie 4, na terenie pasa
drogcrwego al. Smiglego-Rydza na wysokoSci ul. Czqstochowskiej 17 w Lodzi (dzialka ewidencyjna nr
1132 w obrgbie W-29), zgodnie z lokalizaqq wskazanq przez wnioskodawctl na mapie dolqczonej do
wniosku.

6. Zobowiqzac Gminq Miasto L6d2 do przedlo2enia w Urzgdzie Marszalkowskim Wojewodztwa
todzkiego informacji o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, w terminie
14 dni od dnia jego wykonania,wraz z podaniem fakgcznej daty posadzenia,Crzewa orazzalqczeniem
p I a n u sytuacyj n eg o z zaznaczonq lo kal izacjq posad zo n eg o d rzewa.

UZASADNIENIE
Do Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego wplynql wniosek z dnia it0.05.2018, znak:

ZZM.WZM.Z-I-.501.107.2018.WS o wydanie zezwolenia na usuniqcie jednej sztuki drzewa, znajdujqcego siq
w pasie drogowym al. Smiglego-Rydza przy ul. Czqstochowsfi<iej w Lodzi (dzielka ewideniyiid nr ltZZ
w obrgbie W.-29), zlozony przez Gminq Miasto L6d2. W uzasadnieniu podano, Ze drzlewo jest suche.
Zadeklarowano wykonanie nasadzenia zamiennego jednej sztuki drzewa, nalezqcego do gatunku klon jawor
odmiany'Rotlterdam', na terenie pasa drogowego al, Smiglego-Rydzana wysokoSci ul. Czqstochowskiej 17
w Lodzi (dziatka ewidencyjna nr 1132 w obrqbie W-29). Wniosek spelnial wymal;ania fonmalne okreslone
w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedncrlity: Dz.U. 22018 r., poz.
142 ze zm.).

W wyniku oglqdzin terenowych, przeprowadzonych ptzez pracownikow Llrzqdu Marszalkowskiego
Wojew6dztwa t-6dzkiego w dniu 26.06.2018 r., zakwalifikowano do usunigcia jednq sztukq drzewa
wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji. Oglgdziny wykazaly, ze na terrenie pasa drogowego al.
Smigfego-Rydza, na wysokoSci ul. Czqstochowskiej 17 i |--odzi, w mielscu wskazarym przerz wnioikodJwcq,
znajduje siq jedna sztuka leszczyny tureckiej o obwodzie pnia 97 cm. Drzewo jest obumarle, posiada ubytki



korowiny na pniu. Z uwagi na oslabione wla6ciwoSci mechaniczne jest ono bardziej podatne na zlamanie lub
przewr6cenie w kierunku chodnika lub jezdni. Majqc powyZsze na uwadze, dziallqc w oparciu o art. 86 ust. 1

pkt 4, 5 i 10 usta'wy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.142 zezm.)
Marszalek Wojew5dztwa {:6dzkiego udzielil zezwolenia na usuniqcie ww. leszczyny tureckiej bez pobrania
oplaty z tego tytulu. Podstawq prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi takZe art. 83a
ust. 1 oraz art. 9ll ustawy o ochronie przyrody. Z tre5ci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie 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 nienuchomo5ci lub jej czqSci
wpisanej do rejestru zablrtk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w. Je2eli prezydent miasta na prawach
powiatu sprawuje liunkcjq s;tarosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojew6dztwa.

W celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta, zezwolenie na usuniqcie drzewa
wymienionego w punkcier 1 sentencji decyzji zostalo uzaleZnione od wykonania nowego nasadzenia
z gatunku klon jawor odnriany 'Rofterdam', na terenie pasa drogowego al. Smiglego-Rydza na wysokoSci
ul. Czgstochowskiej 17 w l-odzi (dzialka ewidencyjna nr 1132 w obrqbie W-29).

Podczas oglqdzin terenowych w obrqbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono obecnoSci dziko
wystqpujqcych g atun k6w ohron ionych.

Zgodnie z treSciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji, uznano za
uzgodniony przez Reg.iorralnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, w zwiqzku z niewyraZeniem
stanowiska przez IRDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia
Pouczenie:
1. Od niniejszej drecyzji przysfuguje stronie odwolanie do Samozqdowego Kolegium Odwolawczego w Lodzi,

wniesione za po6rednictrrvem Marszalka Wojew6dztwa L|dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art.
127 S 1, 129 S 1 i $ 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. Pzed uplywem terminu rjo wniesienia odwo{ania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania w terminie
wstzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze ztzec siq prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, kt6ry wydal 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. 13ll S 4 Kodeksu postepowania administracyjnego).

5. Usunigcie dzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie dzewa bez wllmaganego zezwolenia, co stanowid bgdzie podstawq do wymierzenia administracyjnej
kary pieniq2nej (art 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie pzyrody).

6. JeSli posadzoner w zamian za usunigte dzewo nasadzenie zastgpcze, o kt6rym mowa w punkcie 4 sentencji
niniejszej decyzji, nie zachowa 2ywotno6ci po 3 latach od dnia upfywu terminu wskazanego w punkcie 5a
sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z ptzyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomo6ci,
nalo2ony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzewa. W pzypadku niewykonania
nasadzenia zastqpczego zgodnie z zezwoleniem bgdq mialy zastosowanie pzepisy o postqpowaniu
egzekucyjnym w adminisrtracji. (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie pzyrody),

7. Uzyskanie niniejszej dr:cyzji na usuniqcie dzewa nie zwalnia od obowiqzku pzestrzegania zakaz6w
dotyczqcych nisizczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniei zwierz4t objqtych
ochronq prawnq (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania znierzqt dzikich.

8. W pzypadku stwierdzelnia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiolowej decyzji, nale2y wstzyma6 wycinkg dzewa oraz zwr6ci6 siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnergo Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
(art. 56 ustawy o ochronie pzyrody), gdy2 niniejsza decyzja nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na
odstqpstwa od z:akaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie pzyrody.
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