
Ma rszale k Wojew6d ztw a L6rlzkiego

L6d2, dnia 0ll I l, Z ota
Rsll.71 20.3 .223.2017 .K5

DECY ZJ A r
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1 i 2a, arL. 83c ust. 1, art. 83d ust. 1, art. 86 ust. 1

pkt 4 i 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody g]. Dz. tJ.22016 r. poz.2134 ze
zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postqpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks
postgpowania administracyjnego oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. lJ. z 2017 r. poz. 935) po rozpatrzeniu
wniosku o znaku: 22M.W2MZT.501.354.2017.82 Gminy Miasto L6d2, reprezentowanej przez PaniE Eweling
Wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usuniqcie klonu jawora, Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

otzeka
1. Zezwoli6' Gminie Miasto Lod2 na usunigciel klonu jawora o obwodzie pnia 110 cm z terenu pasa

drogowego drogi publicznej - ulicy Zgierskiej w Lodzi (dzialka ewidencyjna 1t20 obrgb B-25), zgodnie
z lokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre6lic termin usuniqcia drzewa do dnia 31 stycznia 2018 r.

3. Nie nalicza6 optat za usuniqcie drzewa na prodstawie art. 86 ust. I pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody.

UZASiADNIENIE

Dnia 15 maja 2017 r. do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wptynql wniosek Gminy Miasto t-odZ,
reprezentowanq przez Paniq Ewelinq Wroblewskq, o wydanie zezwolenia na usuniqcie klonu jawora
o obwodzie pnia 110 cm z terenu pasa drogowego drogi publicznej - ulicy Zgierskiej w t-odzi (dzialka
ewidencyjna 1120 obrqb B-25). Do wniosku dolqczono dokumenty okreSlone w art. 83b ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W uzasadnieniu wniosku jako przyczyne zamierzonego usuniqcia drzewa wskazano, 2e ,,zamiera,
posiada pr6chniejqcy ubytek u podstawy pnia". Jednocze5nie strona zwrocila siq z proSbq o zwolnienie
z obowiEzku wykonania nasadzenia zastqpczego z uwagi na brak miejsca do jego wykonania. W opinii
wnioskodawcy, ptzeznaczone do usuniqcia drzerwo roSnie ,,bezpoSrednio na oraz w sqsiedztwie pigciu
odcinkow przewodu podziemnego niskiego napigcia. Wprowadzenie nowych nasadzeh kolidowalooy
z v{w. infrastrukturq". Pani Ewelina Wroblewsf<a oSwiadczyla r6wniez, ze Gmina Miasto t-odz jest
wlaScicielem nieruchomo6ci, na kt6rej wystqpuje wnioskowane do usunigcia drzewo, na podstawie ksiggr
wieczystej nr LDl M10023164214.

W dniu 21 czenvca 2017 r. pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego
przeprowadzili oglqdziny drzewa, podczas kt6rych stwierdzono, ze pieh drzewa jest ,,pusty" w Srodku na g0o/o

jego dlugo6ci idodatkowo pochylony w stronq torowiska tramwajowego i przystanku. Klon jawor jest podatny
na zlamania bqd2 przewr6cenie si? z uwagi na oslabione wlaSciwoSci mechaniczne. W zwiqzku
z zagroZeniem bezpieczenstwa ludzi oraz mienia w istniejqcych obiektach budowlanych, jego usunigcie
powinno nastqpii niezwlocznie, a najpoZniej do dnia 31 stycznia 2018 roku, a nie do korica 2O1r8 r, tak jak
podano we wniosku.

Podczas oglgdzin, w obrqbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystgpowania okazow
gatunk6w prawnie chronionych. Uwzglqdniajqc powyzsze okolicznoScr, wniosek o wydanie zezwolenia na
usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji naleZalo uznaczazasadny.

Pismem z dnia 27 czerwca 2017 r. strona zostala poinformowana o wynikach oglqdzin oraz
o mozliwoSci wypowiedzenia siq co do zebranego pzez organ materialu dowodowego. W okreSlonym
terminie wnioskodawca nie zlo2yl uwag.

W zwiqzku z brakiem wystarczajqcej ilo5ci miejsca na wykonanie nasadzenia zastgpczego, co
zostalo potwierdzone przez organ pieruvszej instancji podczas oglgdzin terenowych oraz w wyniku analizy
przebiegu infrastruktury podziemnej, odstqpiono od nalozenia obowiqzku jego realizacji.



Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz art. 90
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.). Z treSci
cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomoSci nie
wpisanej do rejestru zabytkow wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent
miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojew6dztwa.
Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy za usuniqcie drzew i kzewow nie nalicza siq oplaty
w przypadku drzew lub krzew6w, kt6re zagra2lq bezpiec:zefistwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach
budowlanych oraz bezpieczehstwa ruchu drogowego, a z takimi sytuacjami mamy do czynienia
w omawianym przypadku.

Na podstawie art. 83a ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie pzyrody (t.j. Dz. U.
22016 t. poz.2134 ze zm ) projekt decyli zostal uzgodniony z regionalnym dyrektorem ochrony Srodowiska,
zgodnie z nowelizacjq ustawy o ochronie przyrody z dria 11 mala 2017 r. (ustawa o zmianie ustawy
o ochronie przyrody - Dz. U. z 2017 r. poz. 1074).

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
roku o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U.z2016r.poz.1827)-zzalqcznikdo ustawy, cz. lll pkt 44,ko|.4, pkt6.

Biorqc powyZsze pod uwagq, orzeczono jak sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego
w t-odzi, wniesione za posrednictwem Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art.127 S 1, 129 51 iS2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu (art.130 Kpa). Wniesienie
odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 2 Kpa).
Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich
stron (art.130 $ a Kpa ).
Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkr:ie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust, 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyli na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku pzestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt
objgtych ochronq prawnE (art. 52 uoop) oraz humaniterrnego traktowania zwierzqt dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymac wycinkg drzewa oraz zwr6ci6 siq ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Oc;hrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejszadecyla nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na
odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. I i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
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