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DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83a ust. 2a i 6, art. 83c ust. 1 i 3, art. 83d ust. 1

i2,art.86 ust. 1 pkt4,5 i 10, art. 90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:

Dz.U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) oraz aft. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Miasto L6d2 z dnia 07.06.2018, znak: 22M.WZ'M.2T.501.143.2018.WS, o wydanie zezwolenia na usuniqcie
jednej sztuki drzewa znajdujqcego siq w pasie drogowym ul. Maszynowej przy skrzyZowaniu z ul. SluZbowq
w Lodzi (dzialka ewidencyjna nr 81/16 w obrqbie W-19), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolif Gminie Miasto L6d2, na usuniqcie jednej sztuki dwupniowego klonu jesionolistnego

o obwodach pni 150+120 cm, znajdujqcego siq na terenie dzialki ewidencyjnej nr 81/16 w obrqbie W-19,
stanowiqcej pas drogowy ul. Maszynowej w Lodzi, zgodnie z lokalizacjq wskazanq przez wnioskodawcq
na mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre5li6 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. 86 ust. 1

pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Uzale2niG wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od wykonania
przez Gminq Miasto L6d2, nasadzenia zastqpczego jednej sztuki drzewa, naleZqcego do gatunku klon
zwyczajny lub klon jawor odmiany'Rotterdam' o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej
bryle korzeniowej oraz o obwodzie pnia nie mniejszym niZ12 cm (pomiar na wysoko6ci 100 cm).

5. Ustali6:

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

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, na terenie dzialki
ewidencyjnej nr 81/16 w obrqbie W-19, stanowiqcej pas drogowy ul. Maszynowej w Lodzi, zgodnie
zlokalizacjqwskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

6. Zobowiqzac Gminq Miasto L6d2 do pzedlo2enia w Uzqdzie Marszalkowskim Wojewodztwa
L6dzkiego informacji o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, w terminie
14 dni od dnia jego wykonania, wraz z podaniem faktycznej daty posadzenia drzewa oraz zalqczeniem
pla n u sytuacyj n eg o z zaznaczonq I okal izacjq posadzo n eg o d rzewa.

UZASADNIENIE
Do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego wplynql wniosek z dnia 07.06.2018, znak:

ZZM.WZ'MZI .501.143.2018.WS o wydanie zezwolenia na usunigcie jednej sztuki drzewa, znldujqcego siq
w pasie drogowym ul. Maszynowej przy skrzyZowaniu z ul. Sluzbowq w Lodzi (dzialka ewidencyjna nr 8'1/16
wobrgbie W-19), Ao2ony przez Gming Miasto L6d2. W uzasadnieniu podano, 2e drzewo jest silnie
zamieralqce, posiada wypr6chnienia, ubytki kory, duZy posusz w koronie; jest pochylone nad jezdniq.
Zadeklarowano wykonanie nasadzenia zamiennego jednej sztuki drzewa, nale2qcego do gatunku k/on
zwyczajny 'Rotterdam'na terenie dzialki ewidencyjnej nr 81/16 w obrqbie W-19, przy ul. Maszynowej w Lodzi.
Wniosek spelnial wymagania formalne okreSlone wart.83b ust. 1 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2O18 t., poz. 142 ze zm.).
W wyniku oglqdzin terenowych, przeprowadzonych przez inspektor6w Urzqdu Marszalkowskiego

Wojew6dztwa t-6dzkiego w dniu 17.07.2018 r., zakwalifikowano do usuniqcia jednq sztukq dwupniowego
klonu jesionolistnego, wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji. Oglqdziny terenowe wykazaly,
Ze pieh o obwodzie 150 cm wrazz koronq jest obumarly, pozbawiony korowiny, natomiast pieh o obwodzie
120 cm jest silnie pochylony w kierunku chodnika i jezdni, jego korona zamiera. lstnieje zagroZenie, 2e
podczas dzialania niekorzystnych warunk6w atmosferycznych drzewo zlamie sig i przewr6ci w kierunku ulicy.



Majqc powyzsze na uwadze, dziafajqc w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 4,5i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 t., paz.142 ze zm.) Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego udzielil
zezwolenia na usuniqcie ww. klonu jesionolistnego bez pobrania opfaty z tego tytulu. Podstawq prawnq do
wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi takZe art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie
przyrody. ZtreSci cytowanych przepis6w wynika, 2ezezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy
usuniqcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej czqSci wpisanej do rejestru zabytk6w -
wojew6dzki konserwator zabytk6w. Je2eli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty,
czyn noSci wykon uje marszaiek wojew6dztwa.

W celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta, zezwolenie na usuniqcie drzewa
wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji zostalo uzaleznione od wykonania nowego nasadzenia
z gatunku klon zwyczajny lub klon jawor odmiany 'Rotterdam', na terenie dzialki ewidencyjnej nr 81/16
w obrqbie W-19, stanowiqcej pas drogowy ul. Maszynowej w Lodzi, zgodnie zlokalizaqqwskazanqprzez
wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

Podczas oglqdzin terenowych w obrgbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono obecno5ci dziko
wystqpujqcych gatun k6w chronionych.

Zgodnie z treSciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyl| uznano za
uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w {.odzi, w zwiqzku z niewyraZeniem
stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzl mania projektu niniejszego zezwolenia.
Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w Lodzi, wniesione za poSrednictwern Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art.127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowania acjministracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwofania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq (art. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania
administracyjnego).

4. Decy4a podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna zZqdaniem
wszystkich stron (art. 130 S 4 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

5. Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pienigZnej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Je5li posadzone w zamian za usunigte drzewo nasadzenie zastqpcze, o kt6rym mowa w punkcie
4 sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa ZywotnoSci po 3 latach od dnia upfywu terminu wskazanego
w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zaleznych od posiadacza
nieruchomo5ci, nafoZony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzewa.
W przypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego 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 usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieil zwierzqt
objgtych ochronq prawnE (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
cizikich.

8. W przypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywani decyli, yma6 wycinkq drzewa oraz zwr6ci6 siq ze stosownym
wnioskiem Dyrekto Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska ochroni gdyz niniejsza decyzja-nie jest tozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.
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