
Ma rszalek Wojewodztwa t-odzkie g o

t-odz, dnia .',. kwietnia 2017 r.

RSlt 7'120 3 112.2017 KS

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust.'1 pkt.'1, art 83a ust 1, art 83c ust '1 i3, art. B3d ust 1 i2, art.86 ust 1

pkt4i5 art 90ustawyzdnia 16kwietnia2004rokuoochronieprzyrody(t.j Dz U z2016r.poz,2134ze
zm.), ar1. '104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania administrac5jnego (t1. Dz t.
z 2016 r poz 23 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 lutego 2017 r znal<. ZZMWZM.Zf
501 120 2017 BZ Gminy Miasto t-odZ, reprezentowanej przez Paniq Ewelinq Wroblev;skq, o wydanie
zezwolenia na usunigcie klonu jawora, Marsza{ek Wojewodztwa t-odzkiego

orzeka
1. Zezwolif, Gminie Miasto Lod2na usuniqcie klonu jawora o obwodzie pnia 94 cm, z terenu dzialki o nr

ewid 7143 obrqb B-42, stanowiqcej pas drogowy ulicy Grabieniec w t-odzi (vis a vis nieruchomosci
nr'18), zgodnie zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawcg na mapie dotqczonej do wrriosku.

2. Okre6lic termin usuniqcia drzewa do dnia 30 czerwca 2017 r.

3. Nie nalicza6 optat za usuniqcie drzewa na podstawie aft. 86 ust. 1 pkt4 i5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody

4. Uzale2ni6, wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 se,rtencji decyzji od

zastqpienia go przez Gminq Miasto t-odz nowym drzewem - klonem polnym o dobrze wyksztalconej
koronie iprawidlowo uformowanej bryle korzeniowej, o obwodzie pnia nie mniejszym niZ12 cm (pomiar

na wysokoSci 100 cm)
5. tistalic: a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego do dnia 31 grudnia 2018 r ,

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastqpczego na terenie dzialki o nr ewid. 7145 obrqb
B-42, po przeciwnej stronie ulicy Grabieniec w stosunku do drzewa usuwanego, zgodnie
z lokalizacjq przedstawionq na mapie dolqczonej do wniosku.

6. Zobowiqza6 Gming Miasto t-odz, do przedlo2enia Marszalkowi Wojewodztwa L6dzkiego informacji
o wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastqpczego, w terminie 14 dni od dnia wy<onania, podajqc
t^''1"^-^^ '^'^ posadzenia oraz zalqczajqc plan sytuacyiny z zaznaczonE lokaliza,:jq posadzonegordnLyuzilq udlv
drzewa

UZASADNIENIE
Dnia 20 lutego 2017 r. do Marszalka Wolewodztwa t-odzkiego wplynql wniosek Grniny Miirsto t-odz

reprezentowanej przez Paniq Ewelinq Wroblewskq, o wydanie zezwolenia na usuniq<;ie klonu jawora
o obwodzie pnia 94 cm, z terenu dzialki o nr ewid 7143 obrqb B-42, stanowiqcej pars drogowy ulicy

Grabieniec w t-odzi (vis a vis nieruchomoSci nr 18) Do wniosku dotqczono dokumenty okre5lone w art 83b
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

W uzasadnieniu wniosku jako przyczyne zamierzonego usunigcia drzewa wskazaro na obumarcie
z ptzy czy n n iezaleznych

W dniu 15 marca 2017 r. pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojewoclztwa t-odzkiego
przeprowadzili oglgdziny przedmiotowego drzewa podczas, ktorych potwierdzono stan przedstawiony we
wnrosku - klon jawor jest obumarly co powoduje, ze posiada oslabione wla5ciwoSci mecf aniczner, stanowi
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi oraz mienia w istniejqcych obiektach budowlanych oraz bezpieczehstwa
rucnu orogowego.

Na podstawie aft. 83c ust. 3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrodl', organ uzaleznil
wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa od wykonania nasadzenia zastgpczego w posteci jednego klonu
polnego o dobrze wykszta{conej koronie i prawidtowo uformowanej bryle korzeniowej, o ocwodzier pnia nie
mniejszym niZ 12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm), w bliskim sqsiedztwie drzewa usuwanego -- zgodnie
z tresciq wniosku t



[]odczas og lqdzin w obrgbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystqpowania okazow
gatunkow prawnie <:hronionych Uwzglqdniajqc powyzsze okolicznosci, wniosek o wydanie zezwolenia na
usunigcie drzewa w1'mienionego w pkt 1 sentencji decyzji nalezalo uznac za zasadny

Podstawq plawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust '1 oraz art 9O
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz U. z 2016 r poz 2134 ze zm.) Z treSci
cytowanych przepis iw wynika 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci nie
wpisanej do rejestru zabytkow wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydeni
miasta na prawaclr powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoSci wykonuje marsza{ek wojewodztwa
Natomiast na mocy art 86 ust. 1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy za usuniqcie drzew nie nalicza sig optaty w przypadk-
drzew lub krzewow, ktore zagraZajq bezpieczefrstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych
i bezpieczenstwu rur;hu drogowego, a z takimi sytuacjami mamy do czynienia w omawianym przypadku.

Niniejsze ze zwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
rokuooplacieskarb:wej (t.j.Dz.U z2016r.poz 1827)-zalqczntkdoustawy,cz lll pkt44,kol.4,pkt6

Eliorqc powyzsze pod uwagg orzeczonojak sentencji

Pouczenie:
1 Od niniejszej tlecyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w l-t>dzi, wniesicne za posrednictwem Marszalka Wojewodztwa t-odzkiego, w terminie'14 dni od daty je1

otrzymania (art 127 S 1, 129 51 i 52 Kodeksu postgpowania administracyjnego)
2 Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu (art.130 Kpa) Wniesienie

odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 2 Kpa)
3. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z zEdaniem wszystkich

stron (art.130 $ a Kpa ).
4. Jezeli nasadzenie zastgpcze posadzone w zamian za usunigte 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 nieruchomoSci, naloaony zostanie ponownie
w drodze decy;tji obowiqzek posadzenia drzewa. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego
zgodnie z zeizwoleniem, bgdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym
wadministracji (art.86 ust.2 i3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r oochronie przyrody)

5. Usuniqcie drzerrya poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 'l uoop).

6. Uzyskanie ninit-'jszej decyli na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schroniefr zwierzqt
objqtych ochror,q prawnE @rt..52 uoop)oraz humanitarnego traktowaniazwierzqldzikich.

7 W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykorywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymac wycinkg drzewa oraz zwrocic siq ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodo',viska (art. 56 uoop) gdyz niniejsza decyla nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na
odstgpstwa od ;uakazow zawartych w art 51 ust 1 i arl. 52 ust 1 ustawy o ochronie przyrody.
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