
Marszalek Wojew6dztwa t_6dzkiego

l_od2, dnia 9 stycznia 2018 r.

Rsll,71 20.3,497 .2017 .KS

DE}YzJA R

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust. 1 i 2a,art.83c ust. 1 i3, art.83d ust. 1i2,arl. g6 ust. .l

pkt 4 i 5 art' 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.220i6 r. poz. 2134 ze
zm)' arl'. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257) po rozpalrzeniu wniosku o znaku: ZZM.WZM.ZT.sO1j2jg2}j7.B\ tGminy Miasto t od2,
reprezentowanej przez Paniq Beatq Jqdrusiak, o wydanie zezwolenia na usuniqcie jlednej sztuki jarzqbu
pospolitego z terenu pasa drogowego ulicy Mlynarskiej w t-odzi, Marszalek Woiew6dztwa t_odzkieoo

orzeka

1' ZezwoliC, Gminie Miasto l-od2 na usunigcie jednej sztuki jarzgbu pospolitego o ob,wodzie pnia 130 cm
z terenu pasa drogowego drogi publicznej - ulicy Mlynarskiej w .odzi, na wysokoSci posesji nr 40
(dzialka ewidencyjna 85/6 obrqb B-47), zgodnie z lokalizacjq wskazanq przez wnioskodawcg na mapie
dolqczonej do wniosku.

2. Okre5f i6 termin usuniqcia drzewa do dnia 31 pa2dziernika20lg r.
3. Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzewa na podstawie ar1. 86 ust. '1 pkt 4 i 5 ustawy zdnia 16 kwietnia

2Q04 roku o ochronie przyrody.
Uzale2nit' wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji od
zastqpienia go nowym drzewem - klonem polnym ,,Elsrijk" o dobrze wyksztalconej koronie i prawidiowo
uformowanej bryle korzeniowej, o obwodzie pnia nie mniejszym ni2 12 cm (pomiar na wysokoSci .100

cm).

Ustaf i6: a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego do dnia 31 grudnia 2o1g r.,
b) lokalizacjq wykonania nasadzenia zastgpczego na dzialce o nr ewid. 85/6 obrqb B-47
w t-odzi, zgodnie zlokalizaqq zaproponowanqprzez wnioskodawcq w projekcie nasadzen
zastgpczych dotqczonym do wniosku,

Zobowiqzat, Gming Miasto l-od2, do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa Liidzkiego informacji
o wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastqpczego, w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc
faktycznq datg posadzenia oraz zalqczajqc plan sytuacyjny z zaznaezonq lokalizacjq posadzonego
drzewa.

UZASADNIENIE

Dnia 6 listopada 2017 r. do Marszalka Wojewodztwa todzkiego wplynqt wniosek Gminy Miasto t_odZ
reprezentowanej przez Paniq Beatq Jgdrusiak, o wydanie zezwolenia na usunigcie je,dnej sztuki larzgbu
pospolitego o obwodzie pnia '130 cm z terenu pasa drogowego drogi publicznej - ulicy Mlynarskiej w !_odzi, na
wysoko6ci posesji nr 40 (dzialka ewidencyjna 85/6 obrqb B-47) Do wniosku dolqczono dr:kumenty okreSlone
w art. 83b ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Pani Ewelina Wr6blewrska oswiadczyla, ze
Gmina Miasto L6dz jest wlaScicielem powy2szej nieruchomo5ci na podstawie ksiiggi wieczystej nr
LDl M/001 19036t2.

W uzasadnieniu wniosku jako przyczyny zamierzonego usuniqcia drzewa ws;kazano, 2e jarzqb
pospolity jest,,suchy".

4.

5.
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W dniu 17 listopada 2017 r. pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego
przeprowadzili oglqdziny drzewa, podczas ktorych stwierdzono, 2e jarzqbjest obumarly. Drzewo, z uwagi na

obumarcie i oslabiclne wta6ciwo5ci mechaniczne, jest podatne na zlamania i pgkniqcia. W zwiqzku
z powy2szym oraz biorqc pod uwagg jego polo2enie w pasie drogowym, drzewo stanowi zagro2enie
bezpieczerlstwa lud;zi oraz mienia w istniejqcych obiektach budowlanych oraz bezpieczehstwa ruchu
orogowego.

Podczas oglgdzin w obrgbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystgpowania okaz6w
gatunkow prawnie chronionych. Uwzglqdniajqc powyzsze okoliczno6ci, wniosek o wydanie zezwolenia na

usunigcie drzewa wymienionego w punkcie I sentencji decyzji nalezalo uznacza zasadny.
Na podstawir: art. 83c ust, 3 ustawy z dnia'16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody, organ uzale2nil

wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa od wykonania nasadzenia zastqpczego w postaci jednej sztuki
klonu polnego ,,Elsrijk", o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzeniowej,
o obwodzie pnia nie mniejszym ni212 cm (pomiar na wysoko6ci 100 cm), na dzialce o nr ewid. 85/6 obrqb B-

47 w N-odzi, zgodnie zlokalizacjq zaproponowanqprzez wnioskodawcq w projekcie nasadzeh zastgpczych
dolqczonym do wniosku.

Podstawg pri?wnq do wydania decyzli w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83 ust.1, aft. 83a ust. 1

oraz art.90 ustawy ;z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 t. poz. 2134 ze zm).
Z tre6ci cytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomo6ci lub jei czqSci niewpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta,
a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynno6ci wykonuje
marszalek wojewodztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. I pkt 4 i 5 cyt. ustawy za usunigcie drzew i krzewow
nie nalicza sig oplaty w przypadku drzew lub krzew6w, kt6re zagraZajqbezpieczehstwu ludzi lub mienia w
istniejqcych obiektach budowlanych orazbezpieczehstwa ruchu drogowego, a z takimi sytuacjami nlamy do
czynienia w omawiarrym przypadku.

Projekt decyzji zostal uznany za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w t-odzi wobec niewy'raZenia stanowiska w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

Niniejsze zez:wolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
roku o oplacie skarbowej (t.j, Dz. U.22016r.po2.1827)-zalqcznik do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt6.

Biorqc powy2:sze pod uwagq, ozeczonojak sentencji.

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

w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojewodztwa l-odzkiego, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania (art. 127 S 1, 129 Sl i 52 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstr;uymuje wykonanie decyzji (art. 130 $ 1 i 2 Kpa).

Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2ezrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydat decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego o6wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpclwania,decyzja staje siq ostateczna iprawomocna (ad 127a $ 1 i2 Kpa).

Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z Zqdaniem wszystkich
stron lub gdywszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art.130 $ a Kpa ).

Je2eli nasadzenie zastgpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewo nie zachowa Zywotno6ci po

3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego

terminu, z pr:zyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomoSci, halo2ony zostanie porlownie

w drodze decy:zji obowiqzek jego posadzenia. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego

zgodnie z ze;zwoleniem, bedq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym

w admrnistracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
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o Usunigcie drzewa poza terminem okreslonym w punkcie 2 sentencji decyzjipolraktowane zostanie jakoego zezworenia, co stanowii bgdzie podstawg do wymierzeniart. 8g ust. 1 pkt .l uoop),
sunigcie drzewa nie zwarnia od obowiqzku przestrzeg ania zakaz6w
' postaci mrodocianych oraz siedrisk ptakgw, schronieri zwierzqtop) oraz humanitarnego traktowan a zwierz4tdzikich.

w trakcie wykonywani"jiTl,,",,.i1i!*r:ffiHffi 
d:[_; :il:h. ;::,?f,li,ul?;,::slosownym wnioskiem do Genera Dyrektora octrrony srooo*ist" bqdz FRegionarnego Dyrektoraochrony srodowiska (art' 56 uoop), gdy2 nrnieisz a decylaniu 1".iio=r, ma z uzy,skaniem zezworenia naoostgpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i arl. s2ust. 1 ustawy o ochroriie przyrody.

7.
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