
Ma rszale k Wojew6d ztltt a L6dzkiego

t-od2, dnia 4'/ tip"^2017 r.

Rsl 1.71 20.3 .222.2017 KS

DEGYZJA
Na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1, art. B3a ust. 1, art. B3c ust. 1 i3, art.83d ust. 1 i2, art. 86 ust. 1

pkt 4 li 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.22016 t. poz.2134 ze
zm.), arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodel<s postqpowania administracyjnego (t.j. Dz. U,
z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks
postgpowania administracyjnego oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935) po rozpatrzeniu
wniosl<u znak: 22M.W2M.2T.501.295.2017.82 Gminy Miasb t-6d2, reprezentowanej przez Paniq Ewehnq
Wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usuniqcie klonu jesionolistnego, Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka
'1. Zezwoli6' Gminie Miasto l-od2 na usunigcie klonu jesionolistnego o obwodach pni 58+91+gg+88 cm

z terenu dzialki o nr ewid. 390/2 obrqb B-5, polozonq przzy ul. LiSciastej (droga wewnqtrzna stanowiqca
obslugg nieruchomoSci od nr4l8 do 34), zgodnie zlokalizzaqqwskazanq przez wnioskodawcq na mapie
dotqczonej do wniosku.

2. C)kre5li6 termin usuniqcia drzewa do dnia 31 grudnia 2017 r.

3. Nlie nalicza6 oplat za usuniqcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody.

4. Ulzale2ni6 wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji od
ziastqpienia go nowym drzewem - bukiem pospolitym, o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo
uformowanej bryle korzeniowej, o obwodzie pnia wynoszqcym minimum 12 cm na wysokoSci 100 cm.

5. Ustali6: a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego do dnia 3'1 grudnia 2018 r.,
b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastgpczego na dzialce ewidencyjnq 3g012 obrqb B-5
w Lodzi.

6. Zobowiqza6 Gminq Miasto Lod2, do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego informacji
o wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastqpczego, w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc
fetktycznq datg posadzenia oraz zalqczlqc plan sytuacyjny z zaznaczonE lokalizacjq posadzonego
drzewa.

UZASADNIENIE
Dnia 15 maja 2017 r. do Marszalka Wojew6dztwa t-drdzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t_6d2,

reprezentowanej przez Paniq Ewelinq Wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usuniqcie klonu jesionolistnego
o obwodach pni 58+91+99+88 cm z terenu dzialki o nr ewid. 390/2 obrgb B-5, polozonej przy ul. Lisciastej
(droga wewngtrzna stanowiqca obslugg nieruchomo5ci od nr 4/8 do 34). Do wniosku clolqczono dokumenty
okreslone w art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W uzasadnieniu wniosku jako ptzyczyny zamierrzonego usuniqcia drzewa wskazano na
wystgpowanie pr6chniejEcego ubytku u podstawy i zlamanrie dw6ch pni. W dniu 21 czerwca 2017 r
pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiergo przeprowadzili oglgdziny przedmiotowego
drzewil podczas, ktorych potwierdzono stan przedstawiony we wniosku - drzewo posiada prochniejqce ubytki
u pods;tawy pnia, a dodatkowo dwaz czterech pni sq pqknigte w dolnej czgsci. pomimo zywej i rozlozyste.l
korony', klon stanowi zagroZenie bezpieczenstwa ludzi oraz rnienia w istniejqcych obiektach budowlanych,
a jego usunigcie powinno nastqpid najpozniej do koica stycznia 2018 r., a nie do korica grudnia 201g r., jak
podanrc we wniosku.

Podczas oglgdzin, w obrgbie przedmiotowego drzc.wa nie stwierdzono wystgpowania okaz6w
gatunk'ow prawnie chronionych. Uwzglgdniajqc powyzsze okrclicznoSci, wniosek o wydanie zezwolenia na
usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji nalezalo uznaczazasaony.

Pismem z dnia 27 czerwca 2017 r. wnioskodawca zostal poinformowany o zebrerniu caloSci materialu
dowodowego w przedmiotowej sprawie na podstawie, kt6rego uznano wniosek za uza:sadniony oraz o tym,



2e ze wzglqdu na zagrozenie bezpieczefistwa ludzi oraz mienia, drzewo powinno zostac usuniqte najpozniej
do kohca stycznia 2018 r., a nie do kohca grudnia 2018 r., jak podano we wniosku. W okreSlonym tenminre
strona nie zglosila uwag.

Na podstawie art. 83c ust. 3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ uzaleznil
wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa od wykonania nasadzenia zastqpczego w postaci buka
pospolitego.

Podstawg prawnE do wydania decyli w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz art. 90
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronier przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 t. poz. 2134 ze zm.). Z treSci
cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo(;ci nie
wpisanej do rejestru zabytk6w wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prez:ydent
miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojewo<iztwa.
Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy za usunigcie drzew i krzewow nie nalicza sig oplaty
w przypadku drzew lub kzew6w, ktore zagralajq bezpieczehstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach
budowlanych oraz bezpieczehstwa ruchu rCrogowego, a z takimi sytuacjami mamy do czynienia
w omawianym przypadku.

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
rokuooplacieskarbowej (t.j.Dz U.22016r.poz. 1827)-zalqcznikdoustawy,cz. lll pkt44,kol.4,pkt6.

Biorqc powyZsze pod uwagg, orzeczono jak sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysluguje stronorn odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolaw,ozego
w t-odzi, wniesiotte za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni od draty lej
otrzymania (art.127 S 1, 129 51 i 52 Kodeksu postQpowania administracyjnego).
Pzed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu (art.130 Kpa). Wniesienie
odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 2 Kpa).
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z Zqdaniem wszystkich
stron (art.130 g 4 Kpa ).
Jezeli nasadzenie zastgpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo nie zachowa zywotno(;ci po
3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywern tego
terminu, z ptzyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzek jego posad;zenia. W przypadku niewykonania nasadzenia zastgpozego
zgodnie z zezwoleniem, bgdq mialy zastosowanie przeptsy o postepowaniu egzekucyjnym
wadministracji(art.86 ust.2 i3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie pr2yrody).
Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlorrym w punkcie 2 sentencji decyzji potiaktowane zostanie jako
usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt'1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieri zwierzqt
objqtych ochronq prawnE @rt. 52 uoop) oriaz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.W pzypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bEd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej der:yzji, nalezy wstrzymad wycinkg drzewa oraz zwioci6 iiig ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrekiora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), goyz ninielsza decy4a nie lest tozsama z uzyslianiem zezwolenia na
odstepstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust
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