
poZ.2134 ze zm.) oraz arL. 104 ustawv z dnia j4 cze
(tekst jednolity'. Dz.lJ z 2017 r., poz. 1257) - po r
przez Paniq Eweling Wroblewskq (pismo znak:
na usunigcie jednego drzewa z terenu nieruchomoS
w obrgbie G-16), Marszatek Wojew6dztwa t_6dzkiego

Marszalek Wojew6dztwa t 6dzkiego

RSI 1.7'1 20,3. 413.2017 .SM t-od2, dnia 9 listopada 2017 r.

DECYZJA
Na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art.83c ust. 1,3i4, art.83d ust. 1 i2, ar1. g6 ust. hpkt4i10,artg0uStaWyzdnia16kwietnia20O4r.nnnhra^i^nr-r,.^j.,/.^|.'Li^).-|

orzeka:

o dni

punkcie 4, na ter
G-16), w poblizu miej

1 Zezwoli6 Gminie Miasto l-od2 nausuniqcie 1szt. jarzgbu pospolitego o obwodzie pnia 6o cml
mierzonym nawysokoSci 1,3 m, z terenu nieruchomoSci przy ul" Mizurskiej 31 w N-odzi (dzialkA
nr 140135 w obrgbie G-l6) zgodnie zlokalizacjq wskazanq przei wnioskodawcq na mapie oo+eizonej
do wnrosku.

2 okreSli6 termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 30 czerwca 20ig r.

3. Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie i, na podstawid
aft. 86 ust. 1 pkt 4 i I 0 ustawy z dnia I 6 kwietnia 2oo4 r. o ochronle przyrody.

4. Uzale2nit wydanie zezwo w punkcie 1, od wykon ania prze4
Gming Miasto t_odz nasa a, nale2qcego do' gatunku klorl
zwyczajny (Acer platanoid sadzonka dzewa j minimalnvm
obwodzie pnia, mierzonym

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4,
201U,.,

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastgpczego, o ktorym mowa w
nieruchomosci przy ul. Mazurskiej 31 w t-odzi (dzialka nr j4ol35 w obrqbie
po usuwanvm drzewte.

Zobowiqzat Gminq Miasto l-od2, do zlo2enia w Urzgdzie Marszalkowskim Wojew odztwa t 6dzkiego
informacji o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, w terminie 14 dni
od dnta jego wykonania, wraz z podaniem faktycznej daty posadzenia drzewa oraz zalaczeniem olanu
s yt u a c yj n e g o z zazn aczonq I okalizacjq po s a dzon e g o d rzewa.qouyj | | cvu L Ld zt I aczQ | | 4 toKa|zac)E posaozoneg a orzew a.

UZASADNIENIE
Do lVarszalka Wojewodztwa t-odzkiego wplynal ynlosek Gminy Miasto l-od2, reprezentowanel przez

Paniq Ewelinq Wr6blewskq (pismo znak. ZZM ZM.ZT.5O1 920.2017.cW), o *VJ"niu- ;;;j";i;
na usuniqcie jednego iarzqbu pospolitego z terenu nleruchomoSci przy ul. Mazrrskiej 3i wLodzi (dztalka
nr 140135 wobrqbie G-16). w uzasadnieniu wniosku podano, 2e drzewo jest martwe oraz niebezpiecznie
pochylone. Wniosek spelnial wymagania formalne okre6lone wa11.83b ust. 1 ustawy zdnia 16 kwietnia
2004 r o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz,U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.).

Pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojewodztwa i-6dzkiego przeprowadzili w dniu S pa2dziernika

KoronQ' z posuszem stanowiqcym okolo g0% jej objqtoSci; pieri jest pochylony pod kqtem okolo'dOJ
wzglqdem podloza, sq na nim widoczne liczne ubytki ispqkania kory', a takze owocniki grzybow. Nie rokuje
szans na przezyete.
lstnieje ryzyko, ze podczas silnego wiatru przedmiotowy jarzqb zlamie siE lub przewroci w sirong
przemieszczajqcych sig w jego poblizu ludzi.

2017 r. oglqdziny terenowe, w wyniku kt6rych ustal no, ze drzewo wnioskowane do usunieiir-i" i |ri
iarzqbu pospolitego o obwodzie pnia 69 cm, mierzon m na wysokoSci 1,3 m. Drzewo posiada ="^ir"ijij



Podczas oglqdzin terenowych w obrgbie drzewa wnioskowanego do usuniqcia nie stwierdzono obecnoSci
tlzi ko wystgpujqcych okaz6w gatun k6w prawn ie chron ionych.

Zgodnie z arl. 10 $1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolily'. Dz. U. z 2017 r.,
poz 1257), pismem z dnia 19 pa2dziernika 2017 r. poinformowano stronq o zebraniu caloSci materialu
dowodowego w postgpowaniu wszczqtym na wniosek o wydanie zezwolenia na usunigcie 1 szt. jarzqbu
pospolitego z terenu nieruchomoSci przy ul. Mazurskiej 31 w N-odzi oraz o mo2liwoSci wypowiedzenia siq
co do zebranych dowod6w i material6w. Poinformowano r6wnie2, iz w ocenie tut. organu wskazane jest
wykonanie n komp nania
hasadzenia erenie ej 3'l
tru Lodzi. W rminie odow
i material6w co do

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowego, wniosek o wydanie zezwolenia
na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji uznano zazasadny. Zezwolenia

{ra usuniqcie przedmiotowego drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, woparciu o art. 86 ust, 1

bkt4 i 10 ustawy oochronie przyrody. Podstawg prawnq do wydania decyzji wprzedmiotowym zakresie
stanowi takze art. 83 ust. 1, ar1. 83a ust. 1 oraz aft 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych

2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci lub jej czg6ci
jestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy
na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci wykonuje marszalek

JednoczeSnie zezwolenie na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji

lzale2niono od wykonania nowego nasadzenia jednej sztuki drzewa, nalezqcego do gatunku klon zwyczajny,
zji, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. Miejsce
o6ci przy ul. Mazurskiej 31 w Lodzi (dzialka nr 140135

wte

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji pzysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania (aft. 127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec siq prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kt6ry wydat decyzjq (arL. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego)
Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
wterminie wstrzymuje wykonanie decyzji (afl. 130 S 1 i$ 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego)
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu cio wniesienia odwolania, gdy jestzgodna z2qdaniem wszystkich
stron lub je2eli wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (aft. 130 $ 4 Kodeksu postgpowania
ad m in istracyjnego).
UsuniEcie drzewa poza terminem okre$lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako usunigcie
drzewa bez wymaganego zezwolenia, eo stanowic bgdzie podstawq do wymierzenia administracyjnej kary pieniqznej
(ad 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody),
JeSli nasadzenie zastgpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo 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 przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomo6ci, nalo2ony zostanie ponownie w drodze decyz.ji
obowiqzek wykonania nasadzenia zastqpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego zgodnie
z zezwoleniem, bgdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym
w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody)
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w dotyczqcych
niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronie/r zwierzql objgtych ochronq prawnq

@n 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzql dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdz gniazd w trakcie wykonywania
przedmiotowej decyzji, nale2y wstzymac wycinkg drzewa orazzwr6ci6 siq ze stosownym wnioskiem do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie
przyrody), gdyz niniejsza decyzja nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa od zakazow zawartych
wart 51 ust 1 iart.52 ust. 1 ustawv o ochronie przvrodv.

z up. Marszalka
Wojewodztwa t-odzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. ZastQpcy Dyrektora Depaftamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
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