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DECYZJA

Na podstawie art, 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1 i 2a, art. B3c ust. 1, art. 83d ust. '1, art. 86 ust. I pkt
4 i 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 142 ze z:.m.) oraz
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz U.
z 2017 r. poz. 1257 :ze zrn.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy [Vliasto t-6d2 z dnia 6 marca 2018 r., znar..
22M.W2M.2T.501.491.2016.GW, o wydanie zezwolenia na usunigcie trzech klon6w srehrrzystych
z terenu pasa drogowt;go drogi publicznej - ulicy Kaliskiej w t-odzi, Marszalek Wojewodztwa t-odzkiego

orzeka

1. Zezwoll6, Gminie Miasto Lod2 na usuniqcie trzech klon6w src.brzystych o obwodach pni 213 cm (nr inw
1), 168 cm (nr inw.2) i191 cm (nr inw.3), z terenu pasa clrogowego drogi publicznej - ulicy Kaliskiej
wt-odzi (dzialka ewidencyjna 283117 obrqb G-4), na wysokoSci posesji nr4,6 i8, zgodnie zlol<alizacjq
wskazanq przez wnioskodawcg na mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre5li6 termin usunigcia drzew do dnia 31 marca 2019 r.

3. Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzew na podstawie art. 86, ust. '1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE

Dnia 13 marcie 2018 r. do Marszalka Wojewodztwa t-odzkiego wplynql wniosek Gminy Miar;to t-odZ
o wydanie zezwolenia na usuniqcie trzech klonow srebrzystych z terenu pasa drogowego drogi puirliczne, -
ulicy Kaliskiej w t-odzi (dzialka ewidencyjna 283117 obrqb G-4), ner wysokoSci posesji nr 4, 6 i 8. We wniosku
oSwiadczono, ze Gmina Miasto i-6dz jest wla5cicielem powyzszerj nieruchomoSci. W uzasadnieniu wniosku
jako pzyczynq zamienzonego usunigcia drzew wskazano, ze porsiadajq wypr6chnienia pni. Strona zwroctra
sig z proSbq o zwolnienie z obowiqzku wykonania nasadzeh zastqpczych z uwagi na mozliwq kolizjg
z podziemnq sieciq wodociqgowq i elektroenergetycznq orazprzyhqczami gazowymi i kanalizacyjnymi.

W dniu 10 kwietnia 2018 r. pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-(rdzkiego
przeprowadzili oglgdziny vvw. drzew, podczas kt6rych potwierdz:ono wartoSci obwodow pni, ktore zostaly
podane we wniosku oraz stwierdzono, ze klony posiadajq glqbol,<ie pr6chniejqce ubytki w pniach, a konary
w koronach sE w znac:znej mierze polamane bqd2te2 odlamane.

Z uwagi na oslabionq kondycjq zdrowotnq i wlasciwoSci mechaniczne drzewa stanowiq zagro2enie
bezpieczenstwa ludzi oraz mienia w istniejqcych obiektach budowlanych oraz bezpieczefistwia ruchu
drogowego. Uwzglgdniajqc powyzsze okolicznoSci, wniosek o wydanie zezwolenia na usunlqcie drzew
wymienionych w punkcie 1 sentencji decyzji naleZalo uznae za zasadny. Podczas oglgdzin w obrqrbie ww.
drzew nie stwierdzono wystgpowania okaz6w gatunk6w prawnie chronionych.

Biorqc pod uwagg przebiegajqce sieci infrastrukturalne w pasie drogowym ulicy hlaliskiel, w tym
wodociqg, sie6 elektroenergetyczna, gazociqg wraz z przylqczami, przychylono sig do wnior;ku strony i nie
nalozono obowiqzku w'ykonania nasadzeh zastqpczych z uwagi nar brak miejsca do ich wykonilnia.

Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym :lakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz art. g0

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 t. poz 142 ze zm.). Z treSci
cytowanych przepisow wynika, 2e zezwc>lenie na usunigcie drzewia lub krzewu z terenu nieruc;homoSci lub jej
czqSci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku nieruchomoSci lub jej czqsci wpisanej do
rejestru zabytkow - wojewodzki konserwator zabytkow Jezeli prezydent miasta na prirwach powiatu
sprawuje funkcjg starosty, czynno5ci wykonuje marszalek wojewodztwa. Natomiast z mocy art. 86 ust.. 1 pkt 4



i 5 cyt. ustawy zd usuniQcie drzew nie nalicza sig oplaty w przypadku drzew zagrazlescych bezpieczehstwu
ludzi oraz mieniQ w istniejqcych obiektach budowalnych oraz bezpieczehstwa ruchu drogowego, a takie
sytuacje wystgpujq w omawianym przypadku.

Projekt riiniejszej decyzji zostal uznany za uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska w t-opzi w zwiqzku z niewyra2eniem stanowiska w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu
zezwolenia.

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
roku o oplacie sk{rbowej -zaNqcznik do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.

Eliorqc polvyzsze pod uwagq, orzeczlono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi, wnipsione za po5rednictwem fit/arszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzvmania (Fft.127 S 1, 129 51 i52 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. Przed uplywpm terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, vVstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 1 i 2 Kpa).

3. Wtrakcie bi{gu terminu do wniesienia odwolania strona mozezrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec orgahu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorrTczenia Marszalkowi
Wojew6dztwp t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postppowania, decy4a staje sig ostateczna i prawomocna (art.127a $ 1 i 2l Kpa).

4. Decyla podfega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.130 g a Kpa ).

5. Usuniqcie drfew poza terminem okre5lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie dgew bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawg do wymierzenia
adrninistracyjnej kary pieniqznej (art. 8E ust. I pkt 1 uoop).

6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, prostaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt clzikich.

7. W przypad(u stwierdzenia obecno5ici gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wlkonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzymac wycinkq clrzew oraz zwr6ci6 sig ze
stosownym r/ynioskiem do Generalnegrc Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ ReEionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejsza decyla nie jest tozsama z uzyskaniem z
odstqpstwa ddzakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art.52 ust. 1 ustawy o ochronie
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