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DECYZJA K
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. B3a ust. 1, art. 83c ust. 1, art. 83d ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 4,

art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r., poz.2134
ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czeruvca 1 960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 t., poz. 1257) - po rozpalrzeniu wniosku znak: ZZM.WZM.ZT.501.461 .2017.GW z dnia
17.07.2017 r. o wydanie zezwolenia na usunigcie jednego klonu jesionolistnego z terenu nieruchomoSci
przy ul. Chlqdowskiego 1w Lodzi (dzialka nr 2671116 w obrgbie G-17), zloZonego w Urzqdzie
Marszalkowskim Wojew6dztwa t-6dzkiego w dniu 19.07.2017 t. przez Gming Miasto Lod2z siedzibq w t-odzi
przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondencji: Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10,
94-303 L6dZ), reprezentowanEprzez Paniq Eweling Wr6blewskq, Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwoli6, Gminie Miasto t-odZ na usunigcie jednej sztuki klonu jesionolistnego (o obwodzie

pnia 1 10 cm, mierzonym na wysokoSci 1,3 m), rosnEcego na terenie nieruchomoSci przy
ul. Chlqdowskiego 1 w Lodzi (dziatka nr 2671116 w obrqbie G-17), przy ogrodzeniu, po p6lnocnej stronie
budynku mieszkalnego przy ul. Chlqdowskiego I w Lodzi, w poblizu placu zabaw (po jego wschodniej
stronie).

2. Okre5li6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 30 czerwca 2018 r.

3. Nie nalicza6 oplat za usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art.86 ust. 1

pkt 4 ustawy z dnia '16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

w dniu ts,07.2017 r. dourzqdu t#ffi; lr-ffiddztwa t-6dzkieso wprynqt wniosek (pismo
znak:22M.W2MZI .501.461.2017.GW z dnia 17.07.2017 r.) o wydanie zezwolenia na usuniqcie jednego
klonu jesionolistnego (o obwodzie pnia 110 cm) z terenu nieruchomo5ci przy ul. Chlqdowskiego 1w Lodzi
(dziatka nr2671116 w obrqbie G-17),zlo2ony przez Gming Miasto Lod2, reprezentowanq przezPaniqEweling
Wr6blewskq - p.o. Dyrektora Zarzqdu Zieleni Miejskiej w t-odzi. W uzasadnieniu podano, ze drzewo posiada
ubytki pnia ijest niebezpiecznie pochylone nad placem zabaw. Jednocze6nie zwr6cono sig z proSbq
o zwolnienie z obowiqzku wykonania nasadzenia zamiennego; wyjaSniono, Ze nowe nasadzenie
spowodowaloby ograniczenie dostqpu Swiatla dziennego mieszkaficom lub uzytkownikom lokali. Do wniosku
dolqczono mapq z lokalizacjq klonu do usunigcia.

Ogl'.^dziny terenovre przeprowadzone vv dniu 1A.08.2017 r. przez inspektor6w Urzqdu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wykazaly, 2e drzewo wnioskowane do usunigcia to klon
jesionolistny (o obwodzie pnia 1 10 cm, m ierzonym na wysokoSci 1 ,3 m ), rosnqcy na teren ie dziatki nr 2671116
w obrgbie G-17, przy ogrodzeniu, po p6lnocnej stronie budynku mieszkalnego ptzy ul. Ch{gdowskiego '1

w Lodzi, w poblizu placu zabaw (po jego wschodniej stronie). Przedmiotowy klon ma pieri pochylony w stronq
poludniowo-wschodniq (pod kqtem okolo 75 stopni wzglgdem powierzchni gruntu); stwierdzono na nim
pr6chniejqce ubytki. Korona drzewa jest zywa, ale z widocznym posuszem, stanowiqcym okolo 20%
jej objqtoSci. Objqty wnioskiem klon jesionolistny jest drzewem Sredniej wielko5ci; ma wartoSd przyrodniczq
(gt6wnie neutralizacja zanieczyszczeh atmosferycznych), nie posiada warto6ci kulturowej i krajobrazowej.
Podczas oglgdzin terenowych w jego obrgbie nie stwierdzono obecnoSci dziko wystqpujqcych okaz6w
gatunkow chronionych. Oglqdziny wykazaly tak2e, ze na terenie nieruchomo6ci przy ul. Chtgdowskiego 1 jest
do56 duze zageszczenie drzew i krzew6w.

Majqc na uwadze, ze objqte wnioskiem drzewo stwarza zagroZenie bezpieczehstwa ludzi (yest
sprochniale i znacznie pochylone, dlatego tez istnieje zagro2enie, ze podczas silnego wiatru zlamie sig
i przewr6ciw strong przechodzqcych w jego poblizu ludzi, w tym dzieci), dzialalqc w oparciu o art. 86 ust. 1

pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U.22016 r., po2.2134
ze zm.), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego udzielil zezwolenia na jego usuniqcie, bez pobrania oplaty
z tego tytutu. Podstawq prawnq do wydania decyli w przedmiotowym zakresie stanowi takze art. 83a ust 1

oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie
na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo5ci nie wpisanej do rejestru zabytk6w wydaje wojt,
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burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje
funkcjg starosty, zezwolenie wydaje marszalek wojewodztwa. Jednocze5nie biorqc pod uwagq, ze teren
nieruchomo6ci przy ul. Chlgdowskiego 1, w sqsiedztwie usuwanego klonu jesionolistnego jest do56 gqsto
zadrzewiony, a ponadto mozliwa jest kolizja nowego nasadzenia z istniejqcym uzbrojeniem podziemnym
lz mapy sieci technicznego uzbrojenia terenu, dostqpnej na portalu internetowym t-6dzkiego O5rodka
Geodezji (http://mapa.lodz.pl) wynika, ze mogloby ono kolidowai z sieciq energetycznq, sieciq wodociqgowq
i gazociqgieml, odstqpiono od obowiqzku odtworzenia zieleni, o kt6rym mowa w art. 83c ust. 3 ustawy
o ochronie przyrody.

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczonojak sentencji.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samozqdowego Kolegium Odwolawczego

w t-odzi, wniesione za po5rednictwem MarszaNka Wojew6dztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
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).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydat decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Woje_w.ggfzlyvq t-Q_dzkiegp_ggwrQqc4glia g_zJZq_cZq1!q_siqplawq do 1ry1i_Qsienia_odwola4qa prz_ez qsEt!11!l
ze stron postqpowania, decyla staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postqpowan ia adm in istracyj nego).
Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jestzgodnaz2qdaniem
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu
postgpowan ia adm in istracyj nego).
Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane
zostanie jako usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie podstawQ
do wymierzenia administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).
Uzyskanie niniejszej decyli na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronief zwierzqt
objgtych ochronq prawnE @rt. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz zwr6ci6 sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art.56 ustawy o ochronie przyrody), gdyZ niniejszadecyla nie jesttozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstqpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.
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Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skar
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.
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