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1. Zezwolif Gminie Miasto
jako wierzba krucha) o

Do Urzqdu M

L6dzkiego

DECYZJA

t 6d2, dnia 23,.--i* 2018 r.

na usuniqcie jednej sztuki wierzby bialej (we wniosku bfqdnie okre6lonej
pni 125+356 cm, znajdujqcej sig na terenie pasa drogowego ul.

Sw. Teresy od Dzi Jezus na wysokoSci nr 103d w t-odzi (dziafka ewidencyjna nr 193117
w obrqbie B-32), zgodnie lokalizaQq wskazanq przez wnioskodawcq na mapie dofqczonej do wniosku.

2. Okre5li6 termin usun drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 marca 2019 r.

3. Nie nalicza6 oplat za usu
ustawy z dnia 16 kwietnia

drz:ewa, wymrenionegowpunkcie 1, na podstawieart. S6 ust. 1 pkt4 i5
r. o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE
Wojew6dztwa L6dzkiego wplynql wniosek z dnia 21.02.2018 r., znak:

22M.WZ'M.2T.501.2224.2U7.qZ, o wydanie zezwolenia na usuniqcie 1edne1 sztuki drzewa, znajdujqcego siq
w pasie drogowym ul. Sw. T przy posesji nr 103d w Lodzi (dzialka ewidencyjna nr 193/17 w obrqbie
B-32), zlo2ony przez Gminq [vliasto Lr5d2. W uzasadnieniu podano ,,pr6chniejqce ubytki pnia, podluzne
pqknigcie miqdzy konarami". Vlnioskodawca wyrazil pro5bg o zwolnienie z obowiqzku wykonania nasadzeh
zamiennych. ,,Przedmiotowe drzewo roSnie w bliskiej odleglo$ci od sieci kanalizacyjnej i sieci

alne okreSlone w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia
.U. 22018 ri, poz. 142 ze zm.).

onych przez piacownikow Urzqdu Marszalkowskiego
ifikowano do uSuniqcia drzewo, wymienione w punkcie
2e na terenie pasa drogowego ul. Sw. -l-eresy 

od
Dzieciqtka Jezus na wysokoSci nr 103d w Lodzi, zgodnie zlokalizacjq wskazanq we wniosku, znajduje siq
jedna sztuka wierzby bialej g obwodach pni 125+356 cm. Drzewo posiada Zywq, rozlozystq koronq
z posuszem, jej dwa grube konary ulegfy odlamaniu w wynikq dzialania niekorzystnych warunk6w
atmosferycznych. Pozostale kgnary gl6wne sq wygigte i pochylone w kierunku chodnika nia
nieruchomo5ci przy ul. Sw. leresy ocl Dzieciqtka Jezus 103d, majq pr6chniejqce ubyt po
wczeSniejszych zlamaniach. Fnie wier;zby sq zroSnigte i powyginane odSrodkowo, przy na
wysokoSci ok. 50 cm, w mi dawnych cie6 konar6w stwierdzono wypr6chn ien ia. I stn iej e zagroienie, 2e
podczas dzialania niekorzystlych warunk6w atmosferycznych pozostafe konary drzewa zlamiq sig
iprzewr6cq w kierunku chodnika lub nieruchomo6ci przy ul. Sw. Teiesy od Dzieciqtka Jezus 103d. Majqc
powyZsze na uwadze, w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 t., poz.142 ze zm.) Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego udzielil
zezwolenia na usuniqcie ww. biafej bez pobrania op{aty z tego tytulu. Podstawq prawnq do wydania
decyzji w przedmiotowym stanowi takZe art. 83a ust. 1 ordz art. 90 ustawy o ochronie przyrody.
Z treSci cytowanych wynika, 2e zezwolenie na usuniQcie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci wydaje w6jt, strz albo prezydent miasta, a W przypadku gdy zezwolenie dotyczy
usunigcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej czqSci wpisanej do rejestru zabytk6w -
wojewodzki konserwator Jezeli prezydent miasta na prawqch powiatu sprawuje funkcjq starosty,
czyn noSci wykon uje marszalek ryojew6d:ztwa.

JednoczeSnie biorqc pQd uwagg istniejqce nasadzenia drzew i krzew6w ozdobnych w bezpo6rednim
do usuniqcia otaz moZliwE kolizjq nowego nasadzenia z podziemnq

Na podstawie art. 83 upt, 1 pkt 'tr, art. 83a ust. 1, art. 83a ust. 6, art. 83c ust. 1, art. 83d ust. 1, art. 86
ust. 1pkt4i5,art,90ustawy{dnia16kwietnia2004r. oochronieprzyrody(tekstjednolity: Dz.U.22018r.,
poz.142 zezm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. '1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Lad2 z dnia
21.02.2018 r., znak'. 22M.W4MZI .501.2224.2017.B,2, owydanie zezwolenia na usuniqcie jednej sztuki
drzewa, znajdujqcego siq w pasie drogowym ul. Sw. Teresy przy posesji nr'103d w Lodzi (dzialka
ewidencyjna nr 193/'17 w obrqbie B-32), Marszalek Wojew6d:4wa L6dzkiego

orzeka:

sasiedztwie drzewa zakwalifi

i-l



dtworzenia zieleni, o kt6rym mowa w art. 83c ust. 3

dmiotowego drzewa nie stwierdzono obecnoSci dziko

hronie przyrody, projekt niniejszej decyzji, uznano za
Srodowiska vr Lodzi, w zwiqzku z niewyraZeniem

o zezwolenia.o zezwolenia.
Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysfuguje btronie Kolegium Odwolawczego

w Lodzi, wniesione za poSrednictwem Ma w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 S 1, 129 S I ilS 2 Kodeksu postqpowania aclministraQyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesieriia odwolania strona mo?e zrz.ec siq pr:awa do wniesienia odwolania

3. Przed uplywem terminu do wniesi odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie

4. Decyla podlega wykonaniu przed
ji (art. 130 S 1 i$ 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego)

terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem
wszystkich stron lub jezeli strony zrzeky siq prawa do wniesipnia odwolania (art. 130 S 4
Kodeksu postqpowania adm in

5. Usuniqcie drzewa poza terminem w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymag zezwolenia, co stanowit! bqdzie podstawg do wymierzenia

ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).administracyjnej kary pieniqznej (art.
6 Uzyskanie niniejszej decyzji na u igcie drzewa nie zwalnia o,d obowiqzku przestrzegania zakaz6w

postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniei zwierzqt
objqtych ochronq prawne @rt.52
dzikich.

o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt

wobec organu administracji publi
adm inistracyjnego).

dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj

Otrzvmuia:
1. Gmina Miasto t-6d2

Adres do korespondencii:
Zazqd Zieleni Miejskiej w todzi
ul. Konstantynowska 8/'1 0
94-303 t_6d2

2. ala

Zwolniono z oda& starboluel
Podstawa: ustawa z dnia 16 listooada 2006 r, o

ej, kt6ry wydal decyzjq (art. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania
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