
Ma rszale k Wojewod ztw a L6dzkieg o

,{at i;1,::i .t'.

di

Rsil.7120.1 216.2018 SM t-6d2, dnia /7A czerwca 2018 r

DECYZJA
Na podstawie art. €i3 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, 2a i 6, art. 83c ust. 1, art. 83d ust. 1, art. 86 ust. 1

pkt4, 5 i '10, art. 90 ustawy zdnia '16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22018 r.,
poz.142zezm.) orazart. 104 ustawy zdnia14 czewvca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity. Dz. U z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto L6d2 (pismo
znak: ZZM.WZM.ZI .5Q1.2388.2017 .BW z dnia 21 lutego 20113 r.) o wydanie zezwolenia na usuniqcie jednego
drzewa z terenu pasa drogowego ul. Skrzydlatej w t-odzi, przy skrzy2owaniu z ul. Warszawskq (dzialka
nr 79/50 w obrgbie B-12), Marszafek Wojew6dztwa t-6dzkiegcr

orzeka:
1 Zezwoli6 Gminie Miasto L6d2 na usuniqcie 1 szt. brzozy brodawkowatej o obwodzie pnia 104 cm,

mierzonym nawy'sokoSci 1,3 m, z terenu pasa drogowego ul. Skrzydlatej wt-odzi, przy skrzyZowaniu
z ul. Warszawskq (dzialka nr 79150 w obrqbie B-12), zgodnie z lokalizaqq wskazanE ptzez
wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre6lic termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 28 luteqo 2019 r.

3. Nie naliczaf oplat za usuniqcie drzewa, wyrnienionego w punkcie 1, na podstawie
art. 86 ust. '1 pkt4l, 5 i 10 ustawy zdnia '16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

UZASADNIEI{IE
Do Marszalka Wojewodztwa t-odzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto LOdZ (pismo znak.

22M.W2M.2T.501.238i8.2017.BW z dnia 21 lutego 2018 r.) o wydanie zezwolenia na usunigcie jednej sztuki
brzozy brodawkowatej z terenu pasa drogowego ul. SkrzydlatejwLodzi, przy skzyZowaniu z ul. Warszawskq
(dzialka nr 79150 w obrqbie B-12). W uzasadnieniu wniosku podano, 2e drzewo posiada ubytki pnia i jest
niebezpiecznie pochylrcne w strong ciqgu pieszo-jezdnego. V/niosek spelnial wymagania formalne okreSlone
wart 83b ust. 1 ustawy zdnia 16kwietnia 2004r. oochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22018 r.,
poz.142zezm.).

Pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego przeprowadzili w dniu 19 kwietnia
2018r. oglgdzinyterenowe,wwynikukt(rrychustalono,Zedrz:ewownioskowanedousuniqciatol szt.brzozy
brodawkowatej o obwodzie pnia 104 cm, mierzonym na wysoko6ci 1,3 m. Drzewo jest marfwe, na jego pniu
stwierdzono ubytki z rvypr6chnieniami ctraz owocniki grzybOw. Brzoza znajduje siq na skarpie, w skrajni
jezdni ul. Skrzydlatej w t-odzi. lstnieje ryzyko, 2e podczas silnego wiatru zlamie siq lub przewroci w strong
przemieszczajqcych sig w jej poblizu ludzi lub pojazd6w.

Podczas oglqrlzin terenowych 'w obrqbie drzewa tvnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono
obecno6ci dziko wystqpujqcych okazow gatunk6w prawnie chronionych.

Po przeanalizowaniu zgromad;ronego materiafu dowodowego, wniosek o wydanie zezwolenia
na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji uznano zazasadny. Zezwolenia
na usuniqcie przedmio,towego drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tytufu, w oparciu o art. 86 ust. 1

pkt4, 5 i 10 ustawy oochr,onie przyrody. Podstawq prawnE do wydania decyzji wprzedmiotowym zakresie
stanowi takZe art. 83a ust. '1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika,
2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo5ci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunigcia dr;rewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej
czgSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki korrserwator zabytkow. JeZeli prezydent miasta
na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynno5ci wykonuje marszalek wojew6dztwa.

JednoczeSnie biorqc pod uwagq, 2e w sqsiedztwie drzewa wnioskowanego do usuniqcia, w pasie
drogowym ul. Skrzydlatej w t-odzi, brak jest miejsc do wprowadzenia nowych nasadzei, gwarantujqcych
prawidlowy rozwoj sadzonek (teren jest w znacznym stopniu zadrzewiony), odstqpiono od obowiqzku
wykonania nasadzeh zastgpczych, o kt6rym mowa w art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.



Zgodnie z treSciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano
za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora tSchrony Srodowiska w t-odzi, w zwiq:zku z niewyraZeniem
stanowiska pzez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powy2sze pod uwagq, otzeczonojak w sentencjr.

Pouczenie:

'1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samcrrzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodelksu postqpowania administracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moie ztzec sig prawia do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydaf decyzjg (art. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania
adm inistracyjnego).

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

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem telrminu do wniesienia odwolania, gdy jes;t zgodna z 2qdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130 S 4
Kodeksu postqpowania administracyjnego),

5. Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonynr w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowid bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. '1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku prz,estrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postac mlodocianych oraz siedlisk ptrak6w schronieh zwierzqt
objqtych ochronq prawnE (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

7. W pzypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bildz gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nale?y'wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz:zwr6c>i6 sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrekt ony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza rJecyla nie jest
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust 1 i art. 52 ust.
przyrody.
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