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Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. B3a ust. 1 i 2a, art. B3c ust. 1 i 3, art. 83d ust. 1i2, art.86 ust. .1

pkt 4 i 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 20A4 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2A18 r. poz. 14?_ ze
zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
22017 t. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Lod2z dnia 30 maja 2018 r. o znaku:
zZM.wzM.zT.5o1.79.2018.GZ, o wydanie zezwolenia na usunigcie klonu jaworu z terenu pasa drogowego
drogi publicznej - ul. strazackiej w t-odzi, Marszalek wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka

1. Zezwolif' Gminie Miasto Lod2 na usuniqcie klonu jaworu o obwodzie pnia 86 cm z terenu dziatki
ewidencyjnej 548/8 obrgb G-27, stanowiqcej pas drogowy ul. Strazackiej w Lodzi (przy skrzyzowaniu
zul. Kurczaki), zgodnie zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre5li6 termin usuniqcia drzewa do dnia 30 czenrvca 2Oi9 r.
3. Nie nalicza6 oplatza usunigcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt4 i5 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 roku o ochronie przyrody.
4. Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji od

zastqpienia go Wzez Gming Miasto t-6dz nowym drzewem - Sliwq wi5niowq o dobrze wyksztalocnel
koronie i prawidlowo uformowanej bryle kozeniowej, o obwodzie pnia nie mniejszym ni212 cm (pomlar
na wysoko5ci 100 cm).

5. Ustali6: a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego do dnia 3'1 grudnia 2O1g r.,
b) lokalizacjq wykonania nasadzenia zastgpczego na terenie dzialki ewidencyjnej 4/'154
obrqb G-10 w t-odzi, stanowiqcej pas drogowy al. Jana Pawla ll, zgoclnie z lokalizaclq
wskazanq przez Gming Miasto Lod2we wniosku.

6. Zobowiqzad Gminq Miasto t-6d2, do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego informacji
o wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastqpczego, w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc
faktycznq datg posadzenia oraz zalqczalqc plan sytuacyjny z zaznaczonq lokalizacjq posadzonego
drzewa.

UZASADNIENIE

Dnia 1 1 czerwca 2018 r. do Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego wplynql wniosek Grniny Miasto t_6d2
o wydanie zezwolenia na usuniqcie klonu jaworu o obwodzie pnia 86 cm z terenu dzialki ewidencyjnej 54.g/g
obrgb G-27, stanowiqcej pias drogowy ul. Strazackiej w t-odzi (przy skrzyaowaniu z ul. Kurczzaki). Do wnigsku
dolqczono dokumenty okreSlone w art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2CtO4 r. o orshronie przyrooy
i oswiadczono, ze Gmina Miasto t-odz jest wtascicielem ww. nieruchomosci

W uzasadnieniu wniosku jako ptzyczyne zamierzonego usunigcia drzewa wskazano na zamieranre
i obecnoSC posuszu w koronie.

W dniu 10 lipca 2018 r. pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiggo
przeprowadzili oglqdziny dzewa, podczas kt6rych stwierdzono zasadnoSc wniosku. Drzewo jest zamierajqce
z posuszem stanowiqcym ponad 80% objqto5ci korony, nie rokuje szans na przeZycie. Klon posiada



oslabione wlaSciwo6ci mechaniczne i stanowi zagro2enie bezpieczehstwa ludzi oraz mienia w istniejqcych
obiektach budowlanych oraz bezpieczenstwa ruchu drogowego z uwagi na mozliwoS6 przewr6cenia siq
podrszas niekorzystnych warunkow atmosferycznych, np. podmuch6w silnego wiatru.

Na podstawie art. 83c ust. 3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrody, organ uzaleznil
wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa od wykonania nasadzenia zastgpczego w postaci jednej Sliwy
wiSniowej o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle kozeniowej, o obwodzie pnia nie
mniejszym niZ12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm), w miejscu zgodnym z treSciq wniosku.

Podczas oglqdzin, w obrgbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystqpowania okazow
gatunkow prawnie chronionych. Uwzglgdniajqc powyzsze okoliczno5ci, wniosek o wydanie zezwolenia na
usuttigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencjidecyzjinalezalo uznae zazasadny.

Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi takze art. 83a ust. I oraz
art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 t. poz. 142 ze zm.). Z treScr
cytowanych przep,is6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomo5ci lub jej
czqsci wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku nieruchomoSci lub jej czqsci wpisanej do
rejestru zabytkow - wojew6dzki konserwator zabytkow. Jezeli prezydent miasta na prawach powiatu
sprawuje funkcjq starosty, czynno5ci wykonuje marszalek wojewodztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt
4 i 5 cyt. ustawy ;la usunigcie drzew nie nalicza sig oplaty w przypadku drzew lub kzew6w, kt6re zagra2lq
bezpieczefstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych i bezpieczenstwu ruchu drogowego,
a z takie sytuacje wystgpujq w omawianym przypadku.

Projekt niniejszej decyzji zostal uznany za uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srocfowiska w t-odzi w zwiqzku z niewyraleniem stanowiska w ciqgu 30 dni od dnia otrzymania projektu
zezwolenia.

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
rokuooplacieskarbowej(t.j.Dz.U.z2018r.poz. 1044)-zalEcznikdoustawy,cz. lll pkt44,kol.4,pkt6.

Biorqc powyzsze pod uwagg, ozeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszei decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniersione za poSrednictwem Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art.127 S 1, 129 51 i52 Kodeksu postgpowania administracyjneEo).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decy4a nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 1 i 2 Kpa).
Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mozezrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postr?powania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (aft.. 12Ta $ 1 i 2 Kpa).
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgotlna z2qdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.130 g 4 Kpa ).
Jezeli nasadzenie zastqpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo nie zachowa zywotnosci po
3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie
w drodze dercyzji obowiqzek ich posadzenia. W pzypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego
zgodnie z zezwoleniem, bqdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym
w administracli(art. 86 ust. 2 i3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody).
Usuniqcie drz:ewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyli na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku pzestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (art.52 uoop)oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.
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8. W pzypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich $ieOtisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzyma6 wycinfq drzew oraz zwr6ci6 siq ze
stosownym wnioskiem do Generalnego D $qdz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz n q z uzyskaniem zezwolenia na
odstqpstwa od zakazow zawartych w art. 5 ichronie pr:zyrody.
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