
Ma rszale k Wojew6d ztw a L5dzk i e g o

RSll l. 7 1 20. 3 .203.20 17 . AW t-odz, dnia ,40 tipca2017 r.

DECYZJA
Na podstawie art 83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust. 1, art. B3c ust. 1,3 i4, art. g3d ust. 1 i2, art. g6

ust. 1 pkt 4 i 5, art. -90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
D1U z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 ;. -'roo'eri post{powania
adntinistracyjnego 

1!"-k9! 
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 12s7) - po rozpatrzeniu wniosku znak:ZZM.WZMZT.501.502.201 7.pS z dnia 02.05.2017

orzeka:
1. Zezwolt6, Gminie Miasto L6d2 na usunigcie jednej sztuki klonu jawora (o obwodzie pnia g4 cm,mierzonym na. wysokoSci 1,3 m), rosnqcego na terenie pasa drogowego drogi wewngtrznej -ul. Pietrusihskiego w t-odzi (dzialka nr 392114 w obrgbie p-7), na ilyso1olci posesji pizy

ul. Odolanowskiej 8c.

2' Okre6lic termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 28 luteqo 2O1g r.

3. Nie naliczac oplaty za usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. g6 ust. 1 pkt 4
i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Uzale2ni6 wy usunigcie d unkcie 1, od wykonaniaprzez Gmine ia zastgpcz nalezqcego do gatunku
klon jawor, o koronie i nryre 

'koizeniow"el 
oraz

o obwodzie pn cm (pomiar

5. Ustali6:
a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia

2018 r.;
b) lokalizacjq wy terenie pasa

drogowego ut. ;;.;, ;:^-;
przy ul.odolan kosci Posesji

z wnioskiem zn ooawcQ wraz

6. enia Marsza
kt6rym mow igatunkowej a
lqczeniem pl a

UZASADNIENIE
Dnia 12.06.2017 r. do Urzedu Marszalk

(pismo znak: ZZM.WZM.ZT.SO1.SOziO17.pS z dn
1 sztr.rki klonu jawora (o ob
nr 392114 w obrqbie P-7),
przez. Paniq Mileng Olczak
2e dr;zewo silnie zamiera. J
nalezEcego do gatunku klon jawor, w terminie do koh
drzewa do usunigcia i wskazaniem miejsca wykonan
klonu przeznaczonego do wycigcia, na terenie paia drog
w obrqbie P-7), na wysokoSci posesji przy ul. Odolanowskiej gc.

W toku postQpowania ustalono, ze ul. Pietrusihskiego w t.odzi jest drogq wewngtrznq.



W wyniku oglgrjzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 27,06.2017 r. pzez inspektorow

Urzqdu Mars2akowrli"go Wojew6dzlwa t-6dzkiego, stwierdzono,2e drzewo wnioskowane do usunigcia

to klon jawor (o obworlzie pnia 94 cm, rnierzonym na w)

drogowego ul. Pietrusihskiego w t-odzi (dzialka nr

ul. Odolanowskiej 8c, w pasie trawnika migdzy chodni
kt6rej parkujq samochody. Przedmio
20% jet objqtoSci; wigkszo5c jego
Swiadczy6 o oslalrionej kondycji z
2,5 m (po stronie zachodniej) posiad

Majqc na uwad: ieczehstwa ludzi, mienia i ruchu

drogowego (ze wzElgdu nie jego pnia, istnieje zagrc>2enie,.

ze 
"pooclas silnelo w odnika dla pieszych lub jezdni

ul. Fietrusihskiegcl zap ochod6w oraz p7emieszczalEcych sig w poblizu

ludzi i pojazd6w), rJziala.iqc w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 usta
przyrody (tekst jeclnolity: Dz.tJ. z 2016 r., Ftoz 2134 ze zm.), Ma

zezwolenia na jego usuniqcie, bez pobrania oplaty z tego tytulu

w przedmiotowym zakretsie stanowi takze aft. 83a ust. 1 oraz arI.

cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na

nie wpisanej do rejestru zabytkow wydaje w6jt'
prezydent miasta na prawach powiatu spraw

miejsca do wykonania nasadzenia zastqpczego
usuwany bqdzie ww. klon, zezwolenie rta jego

lisciastego, nalezqcego do gatunku klon jawor,

terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczono jak sentencji

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje sitronie odwolante do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w t-odzi, wniesione :ia poSreOniciwem Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni od daty

jejotrzymania (art. 1i27 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu
2. 'przed 

uptyweni ternrinu- do wniesienia gdwotania iesienie odwolania

w terminie wstrzymu.ie wykonanie decyzji (art. 130 ministracyjnego)'

3. W trakcie niegu ierniinu 
'do 

wniesienia odwolania iesienia odwolania

wobec organu adnninistracji publicznej, ktory wydat decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkow

Wojew6dzlwa t-6dzk.iego oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq

ze stron postqpowarniZ, decyzla staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu

postgpowania adm in istracyjnego).
+. Oecylapodlega wyl,lonaniu pried uptywem terminu do wniesienia odwotania, gdy jest zgodna z zqdaniem

*srysit icn striin tuo gdy wszystkie sironv zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu

postqpowan ia adm irristracyj nego).
S. Usunrqcie drzewa p,oza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane

zostanie jako usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie pcdstawq

do wymiezenia adnrinistracyjnej karyr pieniqznej (art. 88 ust 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody)'

6. JeSli posadzone w zamian'ia usuriiqte dizewo nasadzenie zastqpcze, o kt6rym mowa w punkcie 4

sentencji niniejszej,CecYzji, nie
w podpunkcie a w Punkcie 5 s
od posiadacza nieruchomoSci,
nasadzenia zastgPczego. W Pr
bqdq mialy zastoiovran-ie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy

o ochronie PrzYrodY,).
7. Uzyskanie niniejszlj decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w

dotyczqcych niszczenia gniazO, jaj, pbstaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieh z-wierzqt

oojitycn 
-ochrgnq 

prawnq (art. s2-ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania z-wierzqt

dzikich.
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2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst.iednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1827) -zalqcznikdo ustawy, cz. lll pkt 44,kol4, pkt 6.
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