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DECYZJA

Na podstawie art.83 ust. 1 pkt'1, art.83a ust. 1, art..83a ust.2a, art.83a ust.6, art.83c ust. 1,

3 i4, art.83d ust. 1i2,ar1.86 ust. 1pkt4 i5, art.90 ustawyz dnia 16 kwietnia 2004r. oochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22016 t., poz. 2134 ze zm.) oraz art.. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -

Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz, 1257) - po rozpatrzeniu

wniosku znak: ZZM.WZM.ZT.5O1.424.2017.PS z dnia 18.04.2017 r. o wydanie zezwolenia na usuniqcie
jednego klonu jawora z terenu pasa drogowego ul. Elektronowej w t-odzi (dzialka nr 39/3 w obrqbie P-36),

na wysokoSci nr 10, zlozonego w Urzqdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa t-6dzkiego w dniu 12.06.2017 r.

przez Gminq Miasto Lod2z siedzibq w t-odzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondenqi: ZarzEd Zieleni

Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10; 94-303 L6d2), reprezentowanqp,zez Paniq Milenq Olczak, Marszalek

Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwoli| Gminie Miasto L6d2 na usuniqcie jednej sztuki klonu jawora (o obwodzie pnia 55 cm,

mierzonym na wysokoSci 1,3 m; we wniosku podano obw6d 60 cm), znajdujqcego sig na terenie
pasa drogowego drogi powiatowej - ul. Elektronowej w t-odzi (dzialka nr 39/3 w obrgbie P-36),

na wysoko6ci nieruchomoSci nr 10.

2. Okre6li6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 qrudnia 2017 r.

3. Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4

i 5 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od wykonania
przez Gminq Miasto t-odz nasadzenia zastgpczego jednej sztuki drzewa, naleZqcego do gatunku

i odmiany 9169 poSredni 'Paul's Scarlet', o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej

bryle korzeniowej oraz o obwodzie pnia nie mniejszym ni2 12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).

5. Ustali6:
a) termin wykonania nasadzenia zastgpczego, o ktorym mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia

2018 r.',

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, na terenie pasa

drogowego ul. Obywatelskiej w Lodzi (dzialka nr 29110 w obrqbie P-36), w poblizu nieruchomoSci

nr 191 , zgodnie z projektem nasadzeh przedlozonym pzez wnioskodawce wraz z wnioskiem znak:
ZZM.WZM.ZT .501 .424.20 1 7. PS z d n ia I 8.04.20 17 r.

6. Zobowiqza6 Gmine Miasto L6d2dq przedlo2enia MarszalkowiWojew6dztwa L6dzkiego informacji
o wykonaniu nasadzenia zastqpczego, o ktorym mowa w punkcie 4, w terminie 14 dni od dnia
jego wykonania, wraz z podaniem nazwy gatunkowej i odmiany posadzonego drzewa, obwodu jego
pnia (zmierzonego na wysoko6ci 100 cm) oraz zalqczeniem planu sytuacy1nego z zaznaczonE
lokalizacjq posadzonego drzewa.

UZASADNIENIE

Dnia 12.06.2017 r. do Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek
(pismo znak:22M.W2M.2T.501.424.2017.PS z dnia 18.04.2017 r.) o wydanie zezwolenia na usuniqcie

1 sztuki klonu jawora (o obwodzie pnia 60 cm) z terenu pasa drogowego ul. Elektronowej w t-odzi (dzialka

nr 39/3 w obrqbie P-36), na wysoko6ci nr 10, zlolony przez Gminq Miasto Lod2, reprezentowanq przezPaniq
Milenq Olczak - Zastqpcq Dyrektora Zarzqdu Zieleni Miejskiejw t-odzi. W uzasadnieniu podano, 2e drzewo
jest suche. JednoczeSnie zadeklarowano wykonanie nasadzenia zamiennego 1 sztuki drzewa, nalezqcego

do gatunku i odmiany 9169 poSredni 'Paul's Scarlet', w terminie do kohca 2018 r. Do wniosku dolqczono

mafq z lokalizacjq drzewa do usuniqcia i mapq ze wskazaniem miejsca wykonania nasadzenia zamiennego
na terenie pasa drogowego ul. Obywatelskiej w t-odzi (dzialka nr 29110 w obrgbie P-36), w poblizu

nieruchomoSci nr 191 .



W wyniku oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 27.06.2017 r. pvez inspektor6w Urzqdu
Marszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego, stwierdzono, 2e drzewo wnioskowane do usuniqcia to klon
jawor (o obwodzie pnia 55 cm, mierzonym na wysokoSci 1,3 m; we wniosku podano obw6d pnia 60 cm),
znalduiqcy siq na terenie pasa drogowego ul. Elektronowej w Lodzi (dziatka nr 39/3 w obrqbie P-36),
na wysokoSci nieruchomoSci nr 10. Przedmiotowy klon jestobumarly, w przewalajqcej czqsci pozbawiony
kory; na jego pniu i konarach widoczne sq liczne pgkniqcia, a przy podstawie pnia Slady pr6chnienia.
Od strony zachodniej pnia znajduje siq pozostalo5c po skr6conym dawniej drugim pniu drzewa;
na skr6conym pniu widoczne jest wyprochnienie i otwory stanowiqce Slady zerowania szkodnik6w. Klon
znajduje siq w wqskim pasie trawnika pomigdzy jezdniq ul. Elektronowej a chodnikiem dla pieszych,
za kt6rym zlokalizowane jest ogrodzenie nieruchomoSci przy ul. Elektronowej 10. Drzewo objgte wnioskiem
jest Sredniej wielkoSci, nie ma wartoSci przyrodniczej i kulturowej, ma warto5d krajobrazowq (wchodziw sk{ad
szpaleru przyulicznego). Podczas oglqdzin terenowych w jego obrgbie nie stwierdzono obecno6ci dziko
wystqpujqcych okaz6w gatunk6w chronionych.

W toku postgpowania ustalono, 2e dzialka nr 39/3 w obrgbie P-36 w l-odzi, na terenie kt6rej
znajduje sig klon jawor wnioskowany do usuniqcia, stanowi pas drogowy drogi publicznej (drogi powiatowej)
- ul. Elektronowej.

Majqc na uwadze, ze ww. klon jawor stwarza zagro2enie bezpieczehstwa ludzi, mienia i ruchu
drogowego (drzewo jest obumarle, na jego pniu stwierdzono pgkniqcia i wypr6chnienia, dlatego tez istnieje
zagro2enie, ze podczas silnego wiatru zlamie sig ono i przewroci w strong chodnika dla pieszych
i ogrodzenia nieruchomoSei Wzy ul. Elektronowej 10 lub w stronq jezdni ul. Elektronowej onz
przemieszczajqcych siq w poblizu ludzi i pojazd6w), dziatalqc w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy
zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22016t.,pot.21342e zm.), Marszalek
Wojew6dztwa t-6dzkiego udzielil zezwolenia na jego usuniqcie, bez pobrania optaty z tego tytulu.
Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi takze art, 83a ust. I oraz art. 90
ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa
lub krzewu z terenu nieruchomosci nie wpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta, a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, zezwolenie
wydaje marszalek wojewodztwa. JednoczeSnie biorqc pod uwagg fakt, i2 istnieje mozliwoSc wykonania
nasadzenia zastgpczego nowego drzewa w niedalekim sqsiedztwie pasa drogowego, z kt6rego usuwany
bqdzie ww. klon jawor, tj. w pasie drogowym ul. Obywatelskiej (posadzenie drzewa w pasie drogowym
ul. Elektronowej nie jest wskazane z uwagi na moZliwq kolizjq nowego nasadzenia z istniejqcym
uzbrojeniem podziemnym;zmapy siecitechnicznego uzbrojenia terenu, dostgpnej na portalu internetowym
t-odzkiego OSrodka Geodezji (http.//mapa.lodz.pl) wynika, ze mogloby ono kolidowai sieciq wodociqgowq
i sieciq cieptowniczq), zezwolenie na usunigcie klonu uzalezniono od wykonania nasadzenia drzewa
liSciastego, nalezqcego do gatunku i odmiany 9169 poSredni 'Paul's Scarlet', okre6lonego w punkcie 4
sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

treSciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronje przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano
ony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi, w zwiqzku z niewyrazeniem
przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powyZsze pod uwagg, orzeczonojak sentencji.

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

w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania (art. 127 51, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

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

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec siq prawa do wnieslenia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a g 1 i S 2 Kodeksu
postgpowan ia adm in istracyj nego).

4. Decy4apodlegawykonaniuprzeduplywemterminudowniesieniaodwolania,gdyjestzgodnaz2qdaniem
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130 g 4 Kodeksu
postgpowan ia ad m in istracyjnego).

5. Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane
zostanie jako usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowid bqdzie podstawq
do wymierzenia administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).
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JeSli posadzone w zamian za usuniqte drzewo nasadzenie zastgpcze, o kt6rym mowa w punkcie 4

sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa ZywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z ptzyczyn zaleznych

od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania
nasadzenia zastqpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego zgodnie z zezwoleniem

bqdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy

o ochronie przyrody).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt
objgtych ochronq prawnq (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzql
dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzyma6 wycinkq drzewa oraz zwrocic siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza decyla nie jest toZsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstqpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust, 1 ustawy o ochronie
przyrody.

o Lod2
kalO4--

90-926 L6d2
Adres korespondencii:
Zarzqd Zielen i M iejskiej
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6d2

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej(tekst jednolity:Dz.U.z2O16r.poz.1827)-zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.

al. Pilsudskiego 8
90-051 t-6dz
www.lodzkie.pl

tel.l+48142 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekretariat. ro@lodzkie. pl


