
Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

l-6d2,dnia 3'1 sierpnia 2018r.
RSlt.7'1 20. 1 .407 .2018.MOS

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1 i 2a, art. 83c ust. 1, art. 83d ust. 1, art. g6
r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. 22019 r. poz.
- Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j.
iosku Gminy Miasto N_6d2 z dnia 29.05.2018r.,
wolenia na usuniqcie klonu jaworu z pasa
69144 w obrgbie G-6), Marszatek Wojew6dztwa

1.

orzeka:
Zezwolii Gminie Miasto wniosku jako
klon jawor o obwodzie p skiej (dzialka
ewidencyjna nr 69/44 w z bkalizacjq
przedstawion q na zalqczni ku grafl cznym dolqczor
OkreSf i6 termin usuniqcia drzewa do dnia 30 czerwca 201g r.
Nie nalicza6 oplat za usunigcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4, 5 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

2.
3.

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojew6dztwa L6 nie

zezwolenia na usuniqcie jednego klonu sie
drogowym ul. Zbaraskiej (dzialka ewidenc I nr
2D. W uzasadnieniu wystqpienia podano, lka
ewidencyjna jest wlasnoSciq Gminy Miasto t-6d2. Ponadto strona wniosla o zwolnienie z obowiqzku
wykonania nasadzeh zastgpczych z uwagi ra brak miejsca i du2e zagqszczenie driew.Po przeprowadzeniu przez pracownika Urzqdu 

-Marszalkowskiego
Wojew6dztwa t-6dzkiego w dn ierdzono, ze jest ono obumarle, z odchodzqlq
korowinq. Z uwagi na oslabi echaniczne drzewo jest bardziej podatne 

'na

przewr6cenie lub zlamanie, i zagro2enie bezpieczehstwa luOz'i i mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych oraz ruchu drogowego. Podczas oglEdzin, w obrqbie drzewa nie
stwierdzono obecnoSci okaz6w gatunk6w objgtych ochronq prawnq.'UwzglgdniijEc powyzsze
okolicznoSci, wniosek o wydanie zezwolenia na usur iqcie drzewa, o kt6rym mowalr'pun(cie t'seniencli
decy4i n ale2alo uznac za zasadny.

Podstawg prawnq do wydania decyli w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz
art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika,
2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci wydaje wbit, uurmistrz albo
prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunigcia Orzewa lub kzewu z terenu
nieruchomoSci lub jej czgsci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konsenryator zabytk6w. Gdy
prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynno6ci wykonuje marszalek
wojew6dztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4, 5 cyt. ustawy za usunigcie drzew ikrzew6w nie
nalicza sig oplaty w przypadku drzew lub krzew6w zagiazalqcych bezpieczeistwu ludzi i mienia w
istniejqcych obiektach budowlanych oraz ruchu drogowego, at-aiie sytuacje wystgpujq w omawianych
przypadkach. W zwiqzku ze q drzew w najblizszym sqsiedzlwie usuwanego klonu
przychylono siq do wniosku st o od wprowadjenia n-asadzenia zastgpczego

Biorqc powy2sze pod no jak w sentencji.

Projekt niniejszej decyzji zostal. uznany za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w t-odzi wobec
niewyrazenia stanowska wterminie 30 dni od dnia otrzymania projektu zezwolenia.



1

2

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samozqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwaLodzkiego, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania (art. 127 S 1, 129 Sl i S2 Kodeksu postqpowania administracyjnego)'
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S I i 2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego o6wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyla staje sig ostateczna i prawomocna (art.127a $ 1 i 2 Kpa).

Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna zZqdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.1 30 S a Kpa ).
Usunigcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako

usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzeganiazakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzql
objgtych ochronq prawnq (art.52 uoop) oraz humanitarnego traktowaniazwierzql dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania pzedmiotowej decyzji, nale2y wstzyma6 wycinkq dzewa orazzwr6ci6
sig ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2
Regionalnego Dylektora Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza decyzia nie jest
to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i aft. 52
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Otzvnouia.
Gmina Miasto i.6d2
adre s do korespondencji:
Zarzqd Zi eleni M i ej skiej
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6d2

ata 
z up. Marszalka

Wojew6dztwa t-6dzkiego

Jakub Gajewski
p.o. Dyrektora Depadamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (Dz. U.22018 r. poz. 1044).
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