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DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, 2a,art.83c ust. 1 i3, art. 83d ust. 1 i2, art. g6

art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z2O1B r. poz.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j.r. PoJ' _115] ze zm.) po rozpatzeniu wniosku Gminy Miasto trOdZ- znai:

501.102.2018.ps z dnia 30.05.2018 r., o wyd Ecie dw6ch drzew
_jesionu wynioslego oraz klonu jaworu - z terenu dzialek 69122, w obrqbie
P-29 w Lodzi, stanowiqcych pas drogowy al. Jana pawla ll, r6dzkieoo

orzeka:
h dzew - jesionu pensylwahskiego (we wniosku
m o(az klonu jaworu o obwodzie pnia 130 cm _

7 i 69122, w obrgbie p-29 w Lodzi, stanowiqcych
wskazana zostala na zalqczniku graficznym do

Okre6li6 termin usunigcia drzew do dnia 30 czerwca 2O1g r.
ie dzew na i 5 ustaw z dnia
przyrody.
na usunigc kcie 1 sentencji od

h w postaci onki dzew powinny
posiadac dobrze rozwinigte korony i prawidlowo g oraz obwody pni
wynoszEce minimum 12 cm na wysokoSci 100 cm.
ustafi6: a) termin wykonania nasadzef zastqpczych do dnia 31 grudnia 201g r.,

b) lokalizacjg wykonania nasadzef zastgpczych na terenie dzialek ewidencyjnych nr 69/23
i 84111 w obrqbie P-29 przy al. Jana. Pawla ll, zgodnie z lokalizaqq wskazanq na mapie
stanowiqcej zalqcznik graficzny do wniosku.

Zobowiqzac Gminq Miasto L6d2, do przedlo2enia informacji o wykonaniu obowiqzku nasadzeh
zastqpczych w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc faktycznq datq posadzenia oraz zalqczajqc
pla n sytuacyjny z zaznaczonq lokalizacjq posadzonych d rzew.

Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

t-6d2, dnia I, wzeSnia 2018 r.

UZASADNIENIE

Do Marszalka Wojewodzfu'ta Lodzkiego w dniu 14.06.2018 r. wplynql wniosek Gminy Miasto
Lod2, znak: 22M.WZ,M.2T.501.102.2018.PS, z dnia 30.05.2018 r., o wydanie zezwolenia na usuniqcie
dw6ch drzew - jesionu wynioslego oraz klonu jaworu - z terenu dzialek ewidencyjnych nr 99/7 i 69j22,
w obrqbie P-29 w Lodzi, stanowiqcych pas drogowy al. Jana Pawla ll. We wniosku oSwiadczono, ze
Gmina M wlaScicielem dzialek, o kt6rych mowa w wystqpieniu oraz zobowiqzano siq dowykonani stqpczych w postaci dw6ch jazqb6w szwedzkich, zgodnie z map4stanowiqcqzalqcznik sku. W uzasadnieniu jako ptzyczyne planowanego usuniqcia drzew wskazano,
2e klon jest suchy, a jesion zamierajqcy.

Po przeprowadzeniu oglqdzin terenowych pzez pracownik6w Urzqdu Marszalkowskiego
Wojew6dztwa t-6dzkiego w dniu 10.07.2018 r., stwierdzono zasadno6c wniosku - klon jest obumarly, a
jesion posiada w pniu u nasady korony wypr6chnienia. Z uwagi na powyzsze drzewa posiadajq
oslabione wlaSciwoSci mechaniczne pzez co sE bardziej podatne na pzewr6cenie lub zlamanle
szczeg6lnie w czasie silnych wiatr6w i stanowiq zagrozenie bezpieczehstwa ludzi i mienia w istniejqcych
obiektach budowlanych oraz ruchu drogowego. Podczas oglqdzin w obrqbie dzew nie stwierdzono
obecnoSci okaz6w gatunk6w objgtych ochronq prawnE.

Podstawq prawnq do wydania decyzji w pzedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz
art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie pzyrody. Z treSci cytowanych pzepis6w wynika,
2e zezwolenie na usuniqcie dzewa lub kzewu z terenu nieruchomoSci wydaje wojt, burmistz albo
prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci lub jej czq6ci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytkdw. Gdy
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1.

asta na prawach powiatu sprawuie funkcjq starosty, czynnoSci wykonuje marszalek
' Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy za usunigcie dr=ew i kzew6w nieplaty w pzypadku dzew lub krzew6w zagrazajqcych bezpieczefistwu ludzi i mienia

o, a takie sytuacje wystqpujq w o
kwietnia 2004 r. o ochronie przy
astqpienia ich nasadzeniami z

encji.

Pouczenie:
od niniejszej decyzji przysluguje stronie odw dowego Kolegium odwolawczego
wt-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalk zkiego, wterminie 14 dniod datyiej
otrzymania (art.127 s 1, 129 s1 is2 Kodeksu postt istraiyjnego).
Pzed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykohan-iu. Wniesienie odwolania
w.terminie,.wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 5 i i-Z Kpa;.
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moie zrzec siq prawa do wniesienia odwolania
ygbec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. z inlem oorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa-do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocn a (art. 127a g 1 i 2 Kpa).
Decyz.lq podlega wykonaniu pzed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgooni zzqd)ni6mwszystkich
stron, lub gdy wszystkie strony zzekly siq prawa do wniesienia ohi,6tanialart.130 g 4 Kpa ).Jezeli nasadzenia zastqpcze posadzone w zamian n nie zachow-ajq zywotno6ci po 3

a ecyzji lub przed uphywem tego
o y zostanie ponownie w drodze

niewykonania nasadzeh zastgpczych zgodnie z
ostqpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. g6
ie pzyrody).

kcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
co stanowi6 bqdzie podstawq do wymiezenia
uooP).
ie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
cianych oraz siedlisk ptakow, schroniei zwiezqt

g_bjqtych ocironq prawnq (art. _sz 
uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.

W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisli, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzii, nalehy wstrzyma6 wycinkg drzew oraz zwr6ci6,sie ze stosownym wnioskiem do Generalnego 

-Dyrektbra 
Ocirony Srodowiska bEd2

(art. 56 uoop), gdy2 niniejsza decyzja nie jest
a od zakaz6w zawafich w art. 51 ust. 1 i art. 52

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi wobec
ia projektu zezwolenia
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Otrzvmuia:
Gmina Miasto t-6d2
adres do korespondencji:
Zazqd Ziele ni M iejs kiej
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 t 6d2

al. Pitsudskiego 8
90-051 L6di
www.lodzkie.pl
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tel. /+48/ 42 663 35 30
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