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DECYZJA
Dzialajqc na podstawie art. 83 ust. I pkt 1, ar1. 83 a ust. 1, ust.2a, art.83 c ust. 1, art.83 d ust. 1,art
86 ust. 1 pkt 4 i 5, art. 90 ustawy z dnia '16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U 22016r.,
po2.2134 ze zmianami) oraz ar1.. 104 ustawy zdnia 14 czerwca '1960 roku - Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto t-odz
reprezentowanel przez Paniq Eweling Wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usunigcie jednego klonu
jaworu o obwodzie pnia 79 cm znajdujqcego siq na terenie dzialki ewidencyjnej nr 11144 w obrgbie
B-41 stanowiqcej pas drogowy ul. Wici w Lodzi (na wysokoSci posesji nr 66), Marszalek Wojewodztwa
t-odzkiego

orzeka
Zezwoli1, Gminie Miasto l-od2,na usuniqcie jednego klonu jaworu o obwodzie pnia79 cm, znajdujqcego
slq na terenie dzialki ewidencyjnej nr 11144 w obrgbie B-41 stanowiqcej pas drogowy ul. Wici w N-odzi
(na wysokoSci nieruchomoSci nr 66), zgodnie zlokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcg na mapie
dolqczonej do wniosku.
Okre6li6 termin usuniqcia drzewa do dnia 31 lipca 2018 r.

N ie n af icza6 oplat za usunigcie drzewa na podstawie aft. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE

Pismem znak'. ZZM,WZM.ZT .501.617 .2017 .BZ z dnia 17 .07 .2017 r., Pani Ewelina Wroblewska
dzialajqc z upowaZnienia Prezydenta Miasta l-odzi w imieniu Gminy Miasto t-odz, wystqpila do
Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego o udzielenie zezwolenia na usuniqcie jednego klonu jaworu
o obwodzie pnia 79 cm, znajdujqcego sig na terenie dzialki ewidencyjnej nr 11144 w obrgbie B-4'1,
stanowiqcej pas drogowy ul. Wici w t-odzi (na wysoko6ci nieruchomo6ci nr 66), z okre6leniem terminu
jego usunigcia w ciqgu dziesiqciu miesiqcy od wydania decyzji. Pani Ewelina Wr6blewska oSwiadczyla
rowniez, ze Gmina Miasto t-6d2 jest wlaScicielem dzialki, o kt6rej mowa we wniosku. W uzasadnieniu
wystqpienia jako przyczynq zamierzonego usunigcia drzewa wskazano, 2e jest ono obumarle.
Jednocze6nie strona poprosila o zwolnienie z obowiqzku wykonania nasadzenia zastqpczego z uwagi
na brak miejsca do jego wykonania. Strona poinformowala we wniosku, 2e w odleglo6ci mniejszej ni2
jeden metr od drzewa przeznaczonego do usunigcia przebiega wodociqg oraz podziemna linia
energetyczna. Zdaniem wnioskodawcy wprowadzenie nasadzenia spowodowaloby powstanie kolizji
z infrastrukturq podziem nq.

Po przeprowadzeniu oglqdzin terenowych w dniu 7 wrze6nia 2017 r. przez pracownik6w Urzqdu
Marszalkowskiego Wojewodztwa i-odzkiego, stwierdzono zasadnoSc wniosku - klon jawor jest
obumarly. Drzewo z uwagi na oslabione wlaSciwo6ci mechaniczne jest bardziej podatne na zlamanie,
co powoduje zwigkszenie ryzykazagro2enia bezpieczenstwa ludzi oraz mienia w istniejqcych obiektach
budowlanych oraz dla ruchu drogowego. W obrqbie drzewa w trakcie oglqdzin dokonywanych przez
pracownikow Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, nie stwierdzono dziko wystgpujqcych
okaz6w ro6lin i zwierzqt nalezqcych do gatunk6w chronionych.

Podstawq prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83 ust. 1, art,
83a ust. 1orazafi..90 ustawy zdnia16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t, j. Dz. U.22016 r., poz.
2134 ze zmianami). Z treSci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomo6ci lub jej czqSci niewpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz
albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq
starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojew6dztwa. Z mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy za
usuniqcie drzewa nie nalicza siq oplaty w przypadku drzewa zagra2ajqcego bezpieczedstwu ruchu
drogowego lub ludzi i mienia w istniejqcych obiektach budowlanych, a z takq sytuacjq mamy do
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czynienia w omawianym przypadku. Majqc na uwadze o6wiadczenie strony w zakresie przebiegu
uzbrojenia podziemnego, z uwagi na charakter zagospodarowania nieruchomo6ci, przychylono siq do
wniosku strony i odstqpiono od wprowadzenia nasadzenia zastgpczego.
Projekt niniejszej decyzji zostal uznany za uzgodniony pzez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w t-odzi wobec niewvra2enia stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzvmania proiektu
zezwolenia.

Biorqc powyzsze pod uwagg, otzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszatka Wojew6dztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymarria (aft. 127 51, 129 S'l i$ 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu (art.130 Kpa). Wniesienie
odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzli (aft. 130 $ 2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojewodztwa t-odzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. '127a $ I i S 2 Kodeksu
postgpowania adm inistracyjnego).
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem wszystkich
stron (art.'130 $ 4 Kpa ).
Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bgdzie podstawg do wymierzenia
administracvjnej kary pienigZnej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzeganiazakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zwierzql
objgtych ochronq prawnq (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowaniazwierzEt dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania pzedmiotowej decyzji, - tj. gdy budka lggowa zostanie zajgta, zacznie
sig fgg ptak6w - nale2ywstrzyma6 wycinkg drzewa orazzwr6ci6 sig ze stosownym wnioskiem
do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza decyzja nie jest to2sama z uzyskaniem zezwolenia na
odstgpstwa odzakaz6w zawaftych wart.51 ust. 1 i art.52 ust. 1 ustawy o ochronie pnyrody.

z up. Marszalka
Wojew6dztwa t-odzkiego
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Adres do korespondencji:
Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi
ul Konstantynowska B/10
94-303 Ldd2

2 ala

Zwolniono z <>plaIy skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t. j. Dz. U. 22016 r. poz. 1827).
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