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DECYZJA
Na podstawie art.83 ust, 1 pkt 1,83a ust. 1, 2ai6, art.83c ust. 1 i3, art. 83d ust. 1 i2, art.86 ust. 1

pkt4, 5 i 10, art.90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22018 r.,
po2.1614) oraz art.'104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 t., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto t6dz (pismo znak:
22M.W2M.2T.501.53.2018.82 z dnia 21 maja 2018 r.) o wydanie zezwolenia na usunigcie jednego drzewa
z terenu pasa drogowego ul. Traktorowej w Lodzi, na wysokoSci numeru 74 (dzialka nr 5414g w obrebre
B-42), Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolie Gminie Miasto L6d2 nausuniqcie 1 szt. klonu zwyczajnego o obwodzie pnia g8 cm,

mierzonym na wysokoSci 1,3 m, zterenu pasa drogowego ul. Traktorowej w Lodzi, na wysokoSci
numeru 74 (dzialka nr 54149 w obrqbie B-42), zgodnie z lokalizacjq wskazanq ptzez wnioskodawcq
na mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre5li6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 maia 2019 r.

3. Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie'1, na podstawie art. 86 ust. 1 pkt4, 5
i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od wykonania przez
Gminq Miasto t-6d2 nasadzenia zastqpczego jednej sztuki drzewa, nale2qcego do gatunku lipa
drobnolistna (Tilia cordata). Materialem nasadzeniowym ma by6 sadzonka drzewa o minimalnym
obwodzie pnia, mierzonym na wysokoSci '100 cm, wynoszEcym 12 cm.

5. Ustali6:

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

b) lokalizacjq wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, na terenie pasa
drogowego ul. Traktorowej w Lodzi, na wysokoSci numeru 74 (dzialka nr 54t49 w obrqbie B-42),
zgodnie zlokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcg w projekcie nasadzenia dolqczonym
do wniosku.

6. Zobowiqza6 Gminq Miasto t-od2 do zloilenia w Uzgdzie Marszalkowskim Wojewodztwa t6dzkiego
informacji o wykonaniu nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, w terminie '14 dni
od dnia jego wykonania, wraz z podaniem faktycznej daty posadzenia drzewa oraz zalqczeniem planu
sytuacyjneg o z zaznaczonq lokalizacjq posadzonego drzewa.

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynqf wniosek Gminy Miasto L6d2 (pismo znak'.

ZZM.WZM.ZT.50'1.53.2018.82 z dnia 21 mla 2018 r.) o wydanie zezwolenia na usuniqcie jednego ktonu
zwyczaJnego z terenu pasa drogowego ul. Traktorowej w t-odzi, na wysokoSci numeru 74 (dzialka nr E4l4g
w obrqbie B-42). W uzasadnieniu wniosku podano, 2e drzewo jest martwe. Wniosek spelniat wymagania
formalne okreSlone wart. 83b ust. 1 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz.U. 2 2018 r., poz. 1614).

Pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego przeprowadzili w dniu 18 lipca
2018 r oglqdziny terenowe, w wyniku kt6rych ustalono, 2e drzewo wnioskowane do usuniqcia to I szt. klonu
zwyczaJnego o obwodzie pnia g8 cm, mierzonym nawysokoSci 1,3 m. Drzewo jest martwe',znaczna czqS6
jego pnia i konardw jest pozbawiona korowiny. lstnieje ryzyko,2e podczas silnego wiatru zlamie sig ono iub
przewrociw strong przemieszczajqcych siq w jego poblizu ludzi lub pojazd6w.

Podczas oglgdzin terenowych w obrqbie drzewa wnioskowanego do usuniqcia nie stwierdzono
obecnoSci dziko wystqpujqcych okaz6w gatunk6w chronionych.



W zwiqzku z tymi ustaleniami wniosek o wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa wymienionego
w punkcie 1 sentencji niniejszej decyli uznano za zasadny. Zezwolenia na usuniqcie ww. drzewa udzielono
bez pobrania opfaty z tego tytulu, woparciu oart. 86 ust. 1 pkt 4,5i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody. Podstawq 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 usuniqcie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, burmistz albo prezydent miasta,
a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub kzewu z terenu nieruchomo5ci lub jej czg6ci
wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konsenruator zabytk6w. Je2eli prezydent miasta na prawach
powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoSci wykonuje marszafek wojewodztwa.

JednoczeSnie biorqc pod uwagq zadeklarowanE przez stronq mozliwoSd wykonania nasadzenia
zastqpczego, zezwolenie na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji
uzalezniono od wykonania nowego nasadzenia jednej sztuki drzewa, naleZqcego do gatunku lipa
drobnolistna, okreSlonego w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Miejsce wykonania nasadzenia wskazano na terenie pasa drogowego ul. Traktorowej w Lodzi, na wysokoSci
numeru 74 (dziafka nr 54149 w obrgbie B-42), zgodnie zlokalizacjq wskazanq przez wnioskodawca
w projekcie nasadzenia dofqczonym do wniosku, Nakladajqc na stronq obowiqzek wykonania nasadzenia
zastgpczego, wziqto pod uwagq termin nasadzenia wymieniony w jej wniosku, a takze przedloZony przez
stronq projekt nasadzenia.

Zgodnie z treSciq aft. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano
za uzgodniony Vzez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi, w zwiqzku z niewyra2eniem
stanowiska pzez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczono jak w sentencjt.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyli pzysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po5rednictwem Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
(art. 127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e ztzec siq prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzjq. Z dniem dorgczenia Marszalkowi Wojewodztwa t-odzkiego oSwiadczenia
o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania pzez ostatniq ze stron postqpowania , decyla staje siq ostateczna
i prawomocna (art. 127a S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

3. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyli (art. '130 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

4 Decyla podlega wykonaniu pzed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich
stron lub jeZeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego).

5. Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako usunigcie
drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bgdzie podstawq do wymierzenia administracyjnej kary pienig2nej
(art. 88 ust, 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Je6li nasadzenie zastqpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewo nie zachowa 2ywotno6ci po 3 latach od dnia
uplywu terminu wskazanego w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu,
zptzyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomo6ci, nalo2ony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek
wykonania nasadzenia zastqpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie z zezwoleniem,
bgdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie
przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji zezwallqcel na usunigcie dzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronien zwierzqt objgtych ochronq
prawnq (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.

8. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie wykonywania
przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzymac wycinkq drzewa orazzwrocic sig ze stosownym wnioskiem do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie
przyrody), gdy2 niniejsza decyzja nie jest toZsama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa od zakazdw zawartych
w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust, 1 ustawy o ochronie przyrody
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