
Marszalek Wojew6d z|nua L6dzkiego

Rsl l. 71 20. 1 .47 5.2018.AK L6d2, dnia A3O{IILW- 2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. g3a ust.

4, 5 i 10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
1614) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czewvca 1g
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1287 ze zm.) -
1 5. 06.20 1 8 r. znak: ZZM.WZM.ZT.S01 . 1 50.20 1 B.W
drzewa z terenu pasa drogowego ul. J
ewidencyjna nr 345/31 w obrqbie W-9), Ma

orzeka:
1. jednej szt o

renie pasa u
345/31 wo a
iosku.

2. Okre6lic termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 30 czerwca 2019 r.

3' Nie nalicza6 oplaty za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. g6 ust. 1
pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o oc hronie przyrody.

4' na wykonaniadze o gatunku

".. 
anej bryle

5. Ustalic:

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

b) lokalizacig wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, na terenie dzialki
ewidencyjnej nr 345134 w obrqbie W19 przy ul. Janosika w Lodzi, zgodnie z lokalizacjE wskazanqpzez wnioskodawcq w zalqczniku nr 1 do pisma z Tnia 24.08.201g' r. znak:
zzM.wzM.zT. 50 1 . 1 50. 20 1 8.WS.

6. Zobowiqza6 Gming Miasto L6dZ do p Ma
Lodzkiego informacji o wykonaniu nasa rym
14 dni od dnia jego wykonania, wraz z podaniem adz
p la n u sytuacyj n eg o z zaznaczonq lo kal izacjq pos

UZASADNIENIE

PoLJrzqdu M3r_s13!r9w_skiego Wojew6dztwa L6dzkiego wplynql wniosek z dnia 15.06.2018 r., znak:
ZZM.WZM.ZT. 50 1 . 1 50.20 1 LWS, o wydan ie zezwolen
na terenie pasa drogowego ul. J skrzy
345131 w obrqbie W-9), zlozony Mias
bardzo silnie zamierajqce, posi oraznasadz dnej sztuki drzewa, nale2qterenie nr 345132 w obrqbie W-9, przy ul. Janosika w Lodzi. Wniosek spefniaf wymaganiaformaln 3b ust. 1 ustawy zdnia 16 kwietnia 2OQ4 r. o ochronie przyrody (tekst jedriolity:
Dz.U. z

W wyniku oglqdzin terenowych, przeprowadzonych przez p wskiego
wojew6dztwa L6dzkiego w dniu 2s.07.2019 r., zakwalifikowano drzewa
wymienionego w punkcie fi, z uwagi na za i mienia
oraz ruchu drogowego' ze na terenie pasa drogowego ul. Janosika przy
skrzyzowaniu z ul. Spart ncyjna nr 34b/3i w obrgiie W-_9), w bezpoSrednim
sqsiedztwie jezdni, znajduje siq jedna sztuka topoli mieszaflca euroamerykahskiego o obwodzie pnia 24j cm.



Drzewo posiada pr6chniejqcy ubytek wglgbny pnia oraz widoczne wypr6chnienia z owocnikami grzyb6w

w miejscu odlamanego fragmentu korony. Korona topoli zamiera, zostala opanowana przez jemiofq. lstnieje
zagro2enie, Ze podczas dziafania niekorzystnych warunk6w atmosferycznych obumarle konary drzewa Aamiq
sigiupadnqwkierunkujedni Majqcpowy2szenauwadze,dzialai,qcwoparciuoart.S6ust. 1pkt4,5i10
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614) Marszalek
Wojew6dztwa L6dzkiego udzielil zezwolenia na usuniqcie ww. topoli bez pobrania oplaty z tego tytufu.
Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi takZe art. 83a ust. 1 oraz art. 90

ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomo6ci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie
dotyczy usunigcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci lub jej czg5ci wpisanej do rejestru zabytk6w -

wojew6dzki konserwator zabytk6w. Jezeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty,
czyn noSci wykon uje marszafek wojew6dztwa.

W celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie nniasta, zezwolenie na usuniqcie drzewa
wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji zostafo uzaleZnione od wykonania nowego nasadzenia
z gatunku klon jawor odmiany 'Rotterdam', na terenie dzialki ewidencyjnej nr 345134 w obrqbie W-9 przy ul.

Janosika w Lodzi, zgodnie z lokalizacjq wskazanq przez wnioskodawcq w zalqczniku nr 1 do pisma z dnia
24.08.20 18 r. zn a k: ZZM.WZM.ZT. 50'l . 1 50. 2 0 1 8. WS.

Podczas oglgdzin terenowych w obrqbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono obecno6ci dziko
wystqpujqcych gatun k6w chron ionych.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w Lodzi, wniesione za poSrednictwem Marszafka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania (arl. 127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwo{ania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania

w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moheztzec siq prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq (art. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania

administracyjnego).
4. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna zZqdaniem

wszystkich stron (art. 130 S 4 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
5. Usunigcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako

usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqZnej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Je6li posadzone w zamian za usunigte drzewo nasadzenie zastqpcze, o kt6rym mowa w punkcie

4 sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa 2ywotno6ci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z ptzyczyn zaleZnych od posiadacza

nieruchomoSci, nalo2ony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzewa.
W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie z zezwoleniem bqdq mialy zastosowanie
przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt
objqtych ochronq prawnE (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

8. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzyma6 wycinkq drzewa oraz zwr6ci6 siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyZ niniejsza decyla nie jest toZsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.


