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DECYZJA
Na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1, art. B3a ust. 1, art. 83c ust. 1,3, art.83d ust. 1,2, art 86

ust. 1 pkt 4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. 22018 r. poz 1614)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. i. Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto L6dz
znak:ZZM.WZM2f .500.518.2018.SP z dnia 09.07.2018r. w sprawie wydania zezwolenia na usuniqcie
jednego klonu jaworu z terenu zielehca przy Placu Hallera w t-odzi (dzialka ewidencyjna 30/8, obrgb p-
17 ), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:

Zezwoli6, Gminie Miasto Lod2 na usunigcie jednego klonu jaworu o obwodzie pnia 15'1 cm,
znajdujqcego sig na terenie zielehca w t-odzi przy Placu Hallera (dzialka ewidencyjna 30/8, obrqb P-
17), zgodnie zlokalizaqq pzedstawionqnazalqczniku graficznym dolqczonym do wniosku.
Okre5li6 termin usunigcia ww. drzewa do dnia 31 grudnia 2018 r.

Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa, o ktorym mowa w punkcie 1 sentencji od
wykonania nasadzenia zastgpczego w postaci drzewa z gatunku klon jawor lub klon zwyczlny.
Sadzonka dzewa powinna posiada6 dobrze rozwinigtq koronq i prawidlowo uformowanq brylg
korzeniowq oraz obw6d pnia wynoszqcy minimum 12 cm na wysokoSci 100 cm.
Ustalic: a) termin wykonania nasadzenia zastgpczego do dnia 31 grudnia 2019 r.,

b) lokalizacjq wykonania nasadzenia zastgpczego na terenie dzialki ewidencyjnej nr 30/8,
obrqb P-17 przy Placu Hallera wt-odzi, w najblizszej okolicy drzewa usuwanego.

Zobowiqza6 Gming Miasto Lod2, do przedlo2enia informacji o wykonaniu obowiqzku nasadzenia
zastgpczego w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc faktycznq datg posadzenia oraz zalqczlqc
pla n sytuacyj ny z zaznaczonq lokalizacjq posadzo n eg o d rzewa

UZASADNIENIE

Do Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto L6d2,
znak'.ZZM.\N2M.2f .500.518.2018.SP z dnia 09.07.2018r. w sprawie wydania zezwolenia na usuniqcie
jednego klonu jaworu z terenu zielerica przy Placu Hallera w l-odzi (dzialka ewidencyjna 30/8, obrgb P-
17). W uzasadnieniu wniosku jako pzyczyng planowanego usunigcia drzewa wskazano, 2e jest ono
zagra2ajqce bezpieczefistwu ludzi i mienia, posiada 90% suszu. Oswiadczono rowniez, ze Gmina
Miasto t-odz jest wlaScicielem dzialki ewidencyjnej, o kt6rej mowa we wniosku. Nie zadeklarowano
wprowadzenia nasadzen zastqpczych.

Po przeprowadzeniu oglgdzin terenowych w dniu 01.08.2018 r. stwierdzono zasadnoSd wniosku
- klon jawor zamiera. Z uwagi na oslabione wlaSciwoSci mechaniczne jest bardziej podatny na
przewr6cenie lub zlamanie, przez co stanowi zagrolenie bezpieczehstwa ludzi i mienia w istniejqcych
obiektach budowlanych. W obrgbie drzewa wnioskowanego do usuniqcia nie odnaleziono okaz6w
gatunkow objgtych ochronq prawnE. Jednocze6nie stwierdzono, ze wnioskowany do usuniqcia klon
jawor z uwagi na swoje parametry przyczynil sig do tworzenia unikalnego charakteru miejsca,
neutralizowal zanieczyszczenia atmosferyczne, wchlaniajEc w procesie wymiany gazowej powietrze
wraz z unoszqcymi sie pylami i zwiqzkami chemicznymi, pochodzqcymi glownie ze spalin
samochodowych, dlatego tez zezwolenie na jego usuniqcie powinno zosta6 uzaleznione od
wprowadzenia nowego nasadzenia zastgpczego. Powyzsze stanowisko Marszalek Wojew6dztwa
t-6dzkiego przekazal stronie pismem z dnia 31.08.2018r informujqc jednoczeSnie, ze strona moze
wnieSc uwagi w ciqgu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia, brak natomiast odpowiedzi skutkowac
bqdzie nalozeniem na Gminq Miasto t-6dz obowiqzku posadzenia klonu jaworu lub klonu zwyczflnego,
w terminie do kofica 2019 r. na terenie dzialki ewidencyjnej 30/8, obrqb P-17 w t--odzi. Do dnia
18.09.2018 r. do Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego nie wplyngla odpowiedz, dlatego
orzeczono jak w sentencji.

Podstawq prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz
art. 90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepisowwynika,
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2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, burmistrz albo
prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub kzewu z terenu
nieruchomo5ci lub jej czgSci wpisanej do rejestru zabytkow - wojewodzki konserwator zabytkow.
Gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynno6ci wykonuje marszalek
wojew6dztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usunigcie drzew i kzewow nie
nalicza sig op{aty w przypadku drzew lub kzew6w zagra2ilqcych bezpieczehstwu ludzi i mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych, a taka sytuacja wystgpuje w omawianym przypadku. Na
podstawie art. B3c ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ uzaleznil wydanie
zezwolenia na usunigcie drzewa od zastqpienia go nasadzeniem zastgpczym okre6lonym w punkcie 4
sentencji decyzji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysfuguje stronie odwolanie do Samozqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania (art. 127 S 1, 129 51 ig2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyli (art. 130 g 1 i 2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mozeztzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydaf decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego o6wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna(art.127a $ 1 i2 Kpa).
Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jestzgodna zZqdaniemwszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art.130 g a Kpa ).
Jezeli nasadzenie zastgpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewo nie zachowa zywotnoSci po 3
latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z ptzyczyn zaleZnych od posiadacza nieruchomo6ci, nalozony zostanie ponownie w drodze
decyzji obowiqzek jego posadzenia. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie z
zezwoleniem, bqdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Usunigcie 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 pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt'1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieri zwierzqt
objqtych ochronq prawnE @rt.. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz zwrocic siq ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyZ niniejsza decyla nie jest tozsama z uzlskaniem zezwolenia
na odstqpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Otrzvmuia:

Gmina Miasto L6dZ
adres do korespondencji:
Zarzqd Zieleni M iejs kiej
ul. Konstantynowska 8/'l 0
94-303 t_6d2

ala

Zwolniono z optaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t. j. Dz. U.22018 r. poz. 1044)
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al Pilsudskiego 8
90-051 r_6d2
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