
Ma rszalek Wojew6d ztlu a Lodzkiego

RSt r.71 20. 1 .382.201 B.AK L6d2, dnia 2J srv-.p^'o-- 2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83a ust. 2 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 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm,) - po rozpalrzeniu wniosku Gminy
Miasto L6d2 z dnia 30.05.2018, znak: 22M.W2M.2T.501.107.2018.WS, o wydanie zezwolenia na usuniqcie
jednej sztuki drzewa znajdujqcego siq w pasie drogowym al. Smiglego-Rydza przy ul. Czqstochowskiej
w Lodzi (dziafka ewidencyjna nr 1132 w obrqbie W-29), Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolif Gminie Miasto L6d2, na usunigcie jednej sztuki leszczyny tureckiej (we wniosku bfqdnie

okreSlonejjako wiqz szypulkowy) o obwodzie pnia 97 cm, znajdujqcej siq na terenie pasa drogowego al.
Smiglego-Rydza, na wysokoSci ul. Czqstochowskiej 17 w Lodzi (O'zidtt<a-ewidencyjna nr 1t32-w ob'rqbie
W-29), zgodnie zlokalizacjqwskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre5lic termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1 , do dnia 31 maia 2019 r.

3. Nie nalicza6 optaty 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. UzaleZnic wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od wykonania
przez Gminq Miasto L6d2, nasadzenia zastqpczego jednej sztuki drzewa, nalezecego do gatunku klon
jawor odmiany 'Rotterdam' o dobrze wyksztalconej koronie i prawidfowo uformowanej bryle korzeniowej
orazo obwodzie pnia nie mniejszym ni?12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).

5. Ustalic:

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

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, na terenie pasa
drogowego al. Smiglego-Rydza na wysoko6ci ul. Czqstochowskiej 17 w Lodzi (dzialka ewidencyjna nr
1132 w obrqbie W-29), zgodnie zlokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcg na mapie dolqczonej do
wniosku.

6. Zobowiqza6 Gming Miasto L6d2 do pzedlo2enia w Urzgdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa
Lodzkiego 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
planu sytuacyjnego z zaznaczonq lokalizacjq posadzonego drzewa.

UZASADNIENIE
Do Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego wplynql wniosek z dnia 30.05.2018, znak:

ZZM.WZ,MZT.501.107.2018.WS o wydanie zezwolenia na usunigcie jednej sztuki drzewa, znajdujqcego sre
w pasie drogowym al. Smiglego-Rydza przy ul. Czgstochowskiej w Lodzi (dzialka ewideniyiii ni lrcZ
w obrqbie W-29), zlo2ony przez Gminq Miasto L6d2. W uzasadnieniu podano, 2e drzewo jest suche.
Zadeklarowano wykonanie nasadzenia zamiennego jednej sztuki drzewa, naleZqcego do gatunku klon jawor
odmiany'Rotterdam', na terenie pasa drogowego al. Smiglego-Rydzana wysokoSci ul. C2qstochowskiej 17
w Lodzi (dzialka ewidencyjna nr 1132 w obrqbie W-29). Wniosek spelnial wymagania formalne okreSlone
wart.83b ust. 1 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z2018r.,poz.
142 ze zm.).

W wyniku oglqdzin terenowych, przeprowadzonych przez ptacownikow Urzqdu Marszalkowskiego
Wojew6dztwa t-6dzkiego w dniu 26.06.2018 r., zakwalifikowano do usuniqcia jednq sztukq drzewa
wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji. Oglqdziny wykazaly,2e na terenie pasa drogowego al.
Smiglego-Rydza, na wysokoSci ul. Gzqstochowsfiel 1l i toazi,- w mie.lscu wskazanym przez wnioikodJwcE,
znajduje sig jedna sztuka leszczyny tureckiej o obwodzie pnia 97 cm. Drzewo jest obumarle, posiada ubytki



korowiny na pniu. Z uwagi na oslabione wlaSciwo5ci mechaniczne jest ono bardziej podatne na zlamanie lub
przewr6cenie w kierunku chodnika lub jezdni. Majqc powy2sze na uwadze, dzialajqc w oparciu o art. 86 ust. '1

pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.142 zezm.)
Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego udzielil zezwolenia na usuniqcie ww. leszczyny tureckiej bez pobrania
oplaty z tego tytulu. Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi tak2e art. 83a
ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na
usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta,
a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunigcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej czqSci
wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w. Jezeli prezydent miasta na prawach
powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojew6dztwa.

W celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta, zezwolenie na usuniqcie drzewa
wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji zostalo uzale2nione od wy-konania nowego nasadzenia
z gatunku klon jawor odmiany 'Rotterdam', na terenie pasa drogowego al. Smiglego-Rydza na wysokoSci
ul. Czqstochowskiej 17 w Lodzi (dzialka ewidencyjna nr 1132 w obrqbie W-29).

Podczas oglqdzin terenowych w obrqbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono obecnoSci dziko
wystgpujqcych gatun k6w chronionych.

Zgodnie z tre6ciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji, uznano za
uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, w zwiqzku z niewyra2eniem
stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrz' mania projektu niniejszego zezwolenia
Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji pzysluguje stronie odwolanie do Samozqdowego Kolegium Odwolawczego w Lodzi,

wniesione za po5rednictwem Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art.

127 S 1, 129 S 1 i $ 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
2. Pzed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania w terminie

wstzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze ztzec siq prawa do wniesienia odwolania wobec

organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq @rt. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
4. Decyzja podlega wykonaniu pzed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z zqdaniem

wszystkich stron (art. 130 S 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
5. Usuniqcie dzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako

usuniqcie dzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawq do wymierzenia administracyjnej
kary pieniq2nej (art 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie pzyrody).

6. Je5li posadzone w zamian za usuniqte dzewo nasadzenie zastqpcze, o kt6rym mowa w punkcie 4 sentencji
niniejszej decyzji, nie zachowa 2ywotno5ci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a
sentencji decyzji lub pzed uplywem tego terminu, z ptzyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomoSci,
nalo2ony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzewa. W pzypadku niewykonania
nasadzenia zastqpczego zgodnie z zezwoleniem bqdq mialy zastosowanie pzepisy o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji. (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie pzyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie dzewa nie zwalnia od obowiqzku pzestrzegania zaRaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniei tuierzql objqtych
ochronq prawnq (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zniezqt dzikich.

8. W pzypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstzymad wycinkq dzewa oraz zwr6ci6 sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
(art. 56 ustawy o ochronie pzyrody), 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 pzyrody.
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