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Marszalek Wojew6dztwa t 6dzkiego

RSI 1.71 20.3.415.20,1 7. SM L6d2, dnia 9 listopada 2017 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. '1 pkt 1, aft 83a ust. 1, art. 83c ust. 1 , art. 83d ust. 1, art. 86 ust, 1 pkt 4 i 10,

ad 90 ustawy z dnia.16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., po2.2134
zezm.) oraz arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz, U. z 2017 r,, poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto l-od2, reprezentowanej
przez Paniq Ewelinq Wr6blewskq (pismo znak: ZZM.WZM.ZT.501.1181.2016.GW), o wydanie zezwolenia
na usunigcie jednego drzewa z terenu nieruchomo6ci przy ul. Zapolskiej 50 w t-odzi (dzialka nr 2671116
w obrgbie G-17), Marszalek Wojew6dztwa t 6dzkiego

orzeka:
Zezvtoli|, Gminie Miasto Lod2 nausunigcie 1 szt. klonu zwyczajnego o obwodzie pnia 79 cm,
mierzonym na wysokoSci 1,3 m, z terenu nieruchomo6ci przy ul. Zapolskiej 50 w l-adzi (dzialka
nr 2671116 w obrgbie G-17), zgodnie zlokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcg na mapie dolqczonej
do wniosku.

Okre5li6 termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do.dnia 30 pZClVqAlZ0'!€j

Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie
art 86 ust. 1 pkt4 i10 ustawyzdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody.

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego lvplynql wniosek Gminy Mia::io Lod2, reprezentowanej przez

Paniq Ewelinq Wr6blewskq (pismo znak: ZZM.WZN1.ZT501.11Y.2A16ClW), o wydanie zezwolenia
na usuniqcie jednej sztuki klonu zwyczajnego z terenu nieruchomoSci przy ul Zapolskiej 50 w t-odzi (dzialka
nr 2671116 w obrgbie G-l7), W uzasadnieniu wniosku podano, 2e drzewo jest martwe. Wniosek spelnial
wymagania formalne okre6lone w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (tekst
jednolity: Dz.U,22016 r,, po2,2134 ze zm.).

Pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego przeprowadziliw dniu 5 pa2dziernika
2017 r oglqdziny terenowe, w wyniku kt6rych ustalono, 2e drzewo wnioskowaire do usuniqcia to 1 szt. klonu
zwyczqnego o obwodzie pnia 79 cm, mierzonym na wysoko6ci 1,3 m. Drzewo jest martwe; na pniu
stwierdzono ubytki z wyp16chnieniami, ponadto znacznajego czgSc jest pozbawiona korowiny.
lstnieje ryzyko,2e podczas silnego wiatru drzewo zlamie siq lub przewroci w strong przemieszczajqcych siq
w jego poblizu ludzi.
Podczas oglgdzin terenowych w obrqbie drzewa wnioskowanego do usunir,r i;: nie stwierdzono obecnoSci
dziko wystqpujqcych okazow gatunkow prawnie chronionych.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowe Qo vvniose k o wydanie zezwolenia
na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decy,zji rtnano zazasadny. Zezwolenia
na usuniqcie przedmiotowego drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, w oparciu o art. 86 ust. 1

pkt4 i 10 ustawy o ochronie przyrody. Podstawq prawnq do wydania dcc,,,'.:ji w przedmiotowym zakresie
stanowi takze art.83 ust.'1 , art.83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochroni,-r ,:rzyrody. Ztre6ci cytowanych
przeplsow wynika, 2ezezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej czqsci
niewpisanej do rejestru zabytkow wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy
prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, cz\/nnoSci wykonuje marszalek
wojewodztwa.

JednoczeSnie biorqc pod uwagg, ze w sqsiedztwie drzewa wniosl<c' rnego do usuniqcia, brak jest
miejsc do wykonania nowych nasadze6, gwarantujqcych prawidlowy rozr'voj sadzonek (teren jest ggsto
pokryty zieleniq), odstqpiono od obowiqzku wykonania nasadzeh zaslqpcz,vr;h, o kt6rym mowa w ar1. 83c
ust, 3 ustawy o ochronie przyrody.

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczono jak sentencji"



Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 i $ 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wnlesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjq (arL 127a S 1 Kodeksu postgpowania
adm inistracyjnego).

3. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decy4a nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

4. Decyzla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z zqdaniem
wszystkich stron lub jeZeli wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130 S 4
Kodeksu postgpowania adm inistracyjnego).

5. Usunigcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bgdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pienig2nej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Uzyskanie niniejszej decyzli na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronien zwierzqt
objgtych ochronq prawnE @1L.52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzql
dzikich,

7. \N przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz zwrocic sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (arl. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdy2 niniejsza decy4a nie jest to2sama z uzyskaniem
zezwolenia na odstqpstwa od zakazow zawartych w aft 51 ust. 1 i arl, 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrooy.
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Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r poz 1827) - zalEcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,ko|.4, pkt 6.
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