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Ma rszaNe k Wojew6dztwa L6dzkieg o

Rsil.71 20. 1.240.201 8.MOS. 1

t-6d2, dni sierpnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. B3c ust. 1,3 art. B3d ust. 1,2, art. g6

orzeka
Zezwoli6' Gminie Miasto Lod2 na usuniqcie jednego klonu jaworu o obwodzie pnia 80 cm (dzewo nr
3), oraz klonu zwyczajnego o obwodzie pnia 63 cn (dzewo nr 2) i lipy drobnoiistnej o obwodzie pnia
1J "t 

(drzewo nr 5), rosnqcych na terenie zielehca znajdujqcego siq przed nieruc'homoSciq pzy ul.
Zbocze 2112 w t-odzi (dzialka ewidencyjna 217197, obrgb W-iZl, zgodnie z lokatizaqq przeditawionq
nazalqczniku graficznym dolqczonym do pisma Gminy Miasto foaZz dnia 30 lipca 201g r, znak:
zzM.wzM.zT. 50 1 . 2309.20 1 7.WS.
OkreSli6 termin usuniqcia drzew do dnia 31 grudnia 2O1g roku.
Nie naliczad oplaty za usunigcie drzew na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE

Do Marsza{ka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto L6d2,
o wydanie zezwolenia na usunigcie siedmiu dzew - klonu srebrzystego o obwodzie pnia 2g2 cm
(drzewo nr 1), dwoch robinii akacjowych o obwodach pni 215 cm i'159-cm (dzewa nr4,6), dw6ch
klon6rru zwyczainych o obwodach pni 70 cm, 1 18 cm (dzewa nr 5, 7), klonu jesionolistnego o obwodzie
Pnia 78 nr 2). W uzasadnieniupodano iadajq silnie przycigteKorony, e Gmina Miasto t_6d2jest wla o oqraniczenie liczby
nasadzen zastgpczych do tzech glogow poSrednic

Po przeprowadzeniu oglgdzin pracownik6w Uzqdu Marszalkowskiego
Wojewodztwa t-6dzkiego w dniu 16.04. o, ze drzewa o numerach 2, 3, 5 zostjly
blgdnie oznaczone pod wzglqdem gatunkow i przyp im obwodow - nie odnaleziono okazu klonujesionolistnego o obwodzie pnia 78 cm oraz klonu zwyczajnego o obwodzie pnia 70 cm.
W zwiqzku z powyzszym wezwano wnioskodawcq do zwerytit<owahialresci przedlozonego wniosku w
zakresie wskazania lokalizacji, nazw gatunkowych drzew oznaczonych we wniosku nr), 3, 5, oraz
przeprowadzono wsp6lne oglgdziny w dniu 19.07.2018r. Ostatecznle w dniu 3 sierpnia 201g r. do
Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-odzkiego wplynqlo pismo Gminy Miasto 

'L6d2, 
w kt6rym

wskazano, ze drzewem nr 2 jest klon zwyczajny o obwodzie pnia 63 cm, dzewem nr 3 - klon jawor
o obwodzie pnia 80 cm, natomiast drzewem nr 5 lipa drobnolistna o obwodzie pnia 71 cm. Dzewa te
posiadajq pr6chniejqce pnie z ubytkami wglqbnymi. Z uwagi na oslabione wlasciwoSci mechaniczne sq
bardziej podatne na przewr6cenie lub na zlamanie , przezco stanowiq zagrozenie bezpieczefistwa ludzi
i mienia w istniejqcych obiektach budowlanych. Podczas oglgdzin, w obrgoie drzew wyszczegolnionych
w sentencji decyzji nie stwierdzono obecnoSci okazow gatunk6w objgtych ochronq prerwnq.

Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zi[rbsie stanowl art. 83a ust. 1 oraz
art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepisowwynika,
2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomosci wyo4i wb1t, burmisti alboprezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewj lub kzewu z terenu
nieruchomoSci lub jej czgsci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytkow.
Gdy prezydent miasta na prawach powiatu splawuje funicjq starosty, czynnosci wykonuje marizalek
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wojew6dztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usuniqcie drzew i kzew6w nie
nalicza siq oplaty w przypadku drzew lub kzew6w zagra2al4iych bezpieczefistwu ludzi i mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych, a taka sytuacja wystqpuie w omawianych pzypadkach.Zuwagi
na duzq ilo56 nasadzeh na terenie nleruchomoSciodstqpiono od wprowadzenia nasa-Oieri zastgpczycfi"

Biorqc powyzsze pod uwagg, otzeczonojak w sentencji

Pouczenie:
do Samozqdowego Kolegium Odwolawczego
w6dztwa t_6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej

gpowania adm in istracyj nego).
ecyzla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania

wterminie, wstrzymuje wykonanie decy4i (art. 130 g 1 i2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze z73c sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z Oniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decy4a staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i Z Kpa).
Decyz.ja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodni z 2qdaniemwszystkich
stron lub gdy wszystkie strorry zrzekly sig prawa do wniesienia otwolaniJ(art.130 g 4 Kpa ).Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potrakt6wane zostanie jako
usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bgdzie- podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku pzestrze gania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlis( ptak6w, schroniefi zwierzqt
objgtych ochronq prawnE @r1.52 uoop) oraz humanitarnego traktowaniazwierzqidzikich.
W pzypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bEd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstzymae wycinkg drzew i kzew6w orazzwrocie
liq ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrohy Srodowiska bqd2 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejsza decyla nie jest tozsama z ulyskaniJm
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrooy.
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Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o
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tel. l+481 42 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32

sekretariat. ro@lodzkie. pl


