
Marszalek Wojewodztwa L6dzkiego

Lod2, dnia 6 lutego 2018 r.

Rsil.71 20.3,566.201 7.MOS

oecyz.ler: ' i; '.
Na podstawiearl.83 ust. 1 pkt 1, art,83a ust. 1 i2a,art.83cust. 1 i3, art.83d ust. 1i2,art.86 ust.'1

pkt 4 i 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 6 r' poz' 2134 ze

zm.), aft. 104 ustawy 2 Ania 14 czerwca 1960 r nego (t' j Dz U

. ioll r. poz. 12si) po rozpatrzeniu wniosku zez Paniq Beatq

Jqdrusiak, 
'o 

wydanie 
'zezwoienia 

na usuniqcie klonr . 62 cm z terenu

nieruchomoS ci przy ul. Emilii Plater 18 w t-odzi, Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka

1. Zezwoli1, Gminie Miasto t-od2na usunigcie klonu zwyczajnego o obwodzie pnia 162 cm, z terenu dzialki

o nr ewidencyjnym 16211, obrgb B-50, polozonej w pasie drogowym ulicy E. Plater na wysoko6ci posesji

nr 18 w t-odzi,' zgodnie z lokali)acjq wskazanq pizez wnioskgdawca na mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okresf i6 termin usuniqcia drzewa do dnia 31 pa2dziernika 20'18 r.

3. Nie nalicza6 oplatza usuniqcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt4 i 5 ustawy zdnia 16 kwietnia

2004 roku o ochronie PrzYrodY.
4. Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w p_unkcie '1 sentencji decyzji

od zastqpienia go prze= Gminq Miasto t-6d2 nowym drzewem - wi6niq pilkowanq 'Kanzan' o dobrze

wyksztalionej k6ronie i prawidlowo uformowanej bryle kozeniowej, o obwodzie pnia nie mniejszym ni2

12 cm (pomiar na wYsoko6ci 100 cm).
S. Ustali6: a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego do dnia 31 grudnia 2018 r',

U; lofitiza6lg wykonania nasadzenii zaitgpczego na dzialce ewidencyjnej nr 77132

w obrgbie e-sb tp6 stronie zachodniej budynku przy ul. Emilii Plater 18), zgodnie zlokalizaqq
zaproponowanqprzezwnioskodawca na mapie dolqczonej do wniosku. 

-

6. zobowiqza1, bming rviast6'tooz, do pzedlo2enia Marszalkowi Woiew6dztwa t-6dzkiego informacji

o wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastqpczego, w terminie '14 dni od dnia wykonania, podajqc

faktycznq datq posadienia oraz zalqcza)qc plan sytuacyjny z zaznaczonq lokalizacjq posadzonego

0rzewa.

UZASADNIENIE
W dniu 6 listopada 2017 r. do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynqt wniosek Gminy Miasto

l-od2, reprezentowanej przezPaniq Beatg Jqdrusiak, o wydanie zezwolenia na usunigcie klonu zwyczajnego

o obwodzie pnia 162 im z terenu o2iatt<i o ni ewidencylnym 16211, obrgb B-50, poloZonej w pasie drogowym

ul. E, plater, na wysokosci posesji nr 18 w t-odzi. V uzasadnieniu wniosku iako przyczynq zamierzonego

usuniqcia dzewa wskazano, 2e drzewojest suche. Pani Beata Jqdrusiak oSwiadczyla, r6wnie2 2e Gmina
niniejszYm wniosku.
Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa i-6dzkiego
wierdzono, 2e pieri drzewa przechyla sig w kierunku
Sciwo6ci mechaniczne i moZliwo66 przewr6cenia siq,

drogowego orazludzi i mienia w istniejqcych obiektach

budowlanych oraz. Na podstawie art. 83c ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ

uzale2nil wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa od wykonania nasadzenia zastqpczego w postaci jednej

wisni pilkowanej 'Kanzan' o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzeniowej,

o obwodzie pnia nie mniejszym ni2 12 cm (pomiar na wysoko6ci 100 cm), w bliskim sqsiedztwie drzewa

usuwanego - zgodnie z treSciq wniosku'
p-oOczai oglgdzin, w obrqbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystqpowania okaz6w

gatunk6w prawnie chronionYch.- podstawq prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83 ust' 1, art. 83a

ust. ,l oraz art. g0 ustawy zdnii '16 kwietnra-2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U' 22016 r. poz'2134 ze

zm.). Z treSci cytow"nylh pt="pis6w wynika, 2e z terenu

nieruchomo6ci tub Je1 czqsci'niewpisanej io rejestru 
TrHXtJt
siq oPtatY
tniejqcYch

mawianYm PrzYPadku.



Prolekt ninieiszei decyzji zostal uznany za uzgodniony pzez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
t-odziwobec niewyra2enia stanowiska w terminie 30 dniod dnia otrzymania projektu zezwolenia.

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczonojak w sentencji.
Pouczenie:
1' Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od datytej
olrzymania @n.127 S 1, 129 51 i 52 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykoniniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (ar1. 130 g 1 i 2 Kpa).

3' Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2ezrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa N-odzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyla staje siq ostateczna i prawomocna (ar1.127a g 1 i 2 Kpa).4 Decy4a podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich

_ stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.130 g a kpa ).5. Je2eli nasadzenie zastgpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo nie zaihowa 2ywotnoSci po
3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyli lub przed u'plywem tego
terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomo6ci, naloiony zostanie 

- 
ponown'ie

w drodze decyli obowiqzek jego posadzenia. W przypadku niewykonania nisadzenra zasrgpczego
zgodnie z zezwoleniem, 

_ bqdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzet<ucylnym

- w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie pizyrody).6. Usunigcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potiaktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowii bqdzie podstawg do wymierzLnia
administracyjnej kary pieniq2nej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).7, Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzeg ania zakazow

zd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zwierzql8 :3":"""P"1'1="ll1l;#":ffi:fl:'"ffi:"':'f'#ff31,0T,',1 ouo, sn.=:dw dmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz zwr6cit iig zest eneralnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrekiorao uoop), gdyz niniejsza decyla nie jest tozsama 2 uzysklniem zezwoienia na
odstgpstwa odzakaz6w zawartych w art. 5'1 ust. 1 i art.52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrooy.

z up. Marszalka
Woj ew6dztwa t-6dzkie go

Radoslaw Mikula
p.o. Zastgpcy Dyrektora Depaftamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Otzvmuia:

1. Gmina Miasto t-6dz reprezentowana
przez P aniq Beatq J qdrusiak
Zastgpcg Dyrektora Zatzqdu Zieleni Miejskiej wtodzi
ul. Konstantynowska B/1 0
94-303 I_6d2

ala

Zwolniono z oplaly skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t. j. Dz. U. 22016 r. poz.1827\.
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