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DEGYZJI\

Na podstawiel art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1 i 2a, art. 83c ust. '1, art. B3d ust. 1, art. g6 ust. 1
pkt 4 i 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o oclrronie przyrody (t.j. Dz. lJ. z 2O1g r. poz. 142 ze
zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gm ny Miasto Lod2 z dnia 2g lutego 2O1g r , znak:
zZM.wZM.zT.501.2008'2017.P5, o wydanie zezwolenia na usunigcie topoli osiki z terenu pasa drogowego
drogi publicznej - ul. t/vyszynskiego w Lodzi, Marszalek woir:w6dztwa t_6dzkieoo

orzeka

1- Zezwoll6, Gminie Miasto l-od2 na usunigcie topoli clsiki o obwodzie pnia 82 cm z terenu dzialki
ewidencyjnej 7914 obrqb P-26, stanowiqcej pas drogovvy ul. Wyszyhskiego (na wysoko6ci posesji nr 6),
zgodnie zlokaliziacjqwskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosKu2. Okre6li6 termin usuniqcia drzewa do dnia 31 marca 20jg r

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

UZASADNIENIE

Dnia 8 marca 2018 r. do Marszalka Wojewodztwa L-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t-odz
o wydanie zezwoleni;l na usuniqcie topoli osiki o obwodzie pnia 82 cm z terenrt dzialki ewidencyjnej 79/4
obrqb P-26, stanowiqr:ej pas drogowy ul. Wyszyhskiego (na wysokoSci posesji nr 6). Do wniosku dolqczono
dokumenty okreSlone w art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i oSwiadczono, ze
Gmina Miasto t-6dz jest wla5cicielem ww. nieruchomoici. W uzasadnieniu wniosku jako przyczyny
zamterzonego usunigc;ia drzewa wskazano na znaczny posul;z w koronie i zamieranie.

W dniu 16 kwietnia 2018 r. pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojewodztwa t-odzkiego
przeprowadzili oglgdz:iny drzewa, podczas ktorych stwierrlzono zasadnoSc wniosku. Drzewo posiadato
zamieralqcq korong, posusz stanowil ponad 60% objqto5c;i korony, widoczne byly r6wniez spqkania na
konarach. Z uwagi na oslabione wlaSciwoSci mechaniczne istnieje niebezpieczenstwo, ze topola zlamie srg
i przewr6ci, np. podc:zas silnego wiatru. Drzewo zagraza b,-.zpieczenstwu ludzi oraz mienia w istniejqcych
obiektach budowlanyc:h oraz bezpieczefstwu ruchu drogow,-"go. W trakcie wizji terenowej zaobserwowano,
ze okoliczny teren, gl6'wnie pas zieleni rozdzielalqcy jezdnig 1>6lnocnq i poludniowq ul. Wyszyriskiego, jest juz
zagospodarowany nowq zieleniq (liczne nasadzenia drzew w ramach przebudowy trasy W-Z w t_odzi). Dzialki
znajdujqce sig w blisil<im s;qsiedztwie drzewa usuwanego s;q wlasnosciq spoldzielni mieszkaniowej, a nre
Gminy Miasto Lod2. Biorz4c pod uwagq powyzsze oraz vrystqpujqce na dzialce 7914 obrqb F-26 siecl
podziemne (przew6d r-'lektroenergetyczny i telekomunikacyjrry) w niniejszej decyzji nie nalozono obowiqzku
realizacji nasadzen ia z:astgpczego.

Podczas oglgdzin, w obrgbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystgpowania okazow
gatunk6w prawnie chronionych Uwzglgdniajqc powyzsze crkolicznosci, wniosek o wydanie zezwolenia na
usunigcie drzewa wymienionego w punkcie I sentencjidecyzii naleaalo uznaczazasadny.

Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotor/lrym zakresie stanowi art g3a ust. 1 oraz art. 90
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm ). Z tresci



1

cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomo5ci lub jej
czgSci wydaje w6jt, burmistz albo prezydent nriasta, a w przypadku nieruchomoSci wpisanej do rejestru
zabytk6w - wojew6dzki konseruvator zabytk6w. Jt:zeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg
starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojewoclztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. '1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy
za usuniqcie drzew nie nalicza sig oplaty w przypadku drzew lub krzew6w, kt6re zagralajq bezpieczehstwu
ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych i bezpieczehstwu ruchu drogowego, a takie sytuacje
wystgpujq w omawianym przypadku.

Projekt niniejszej decyzji zostal uznany za uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska w t-odzi w zwiqzku z niewyra2enierr stanowiska w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu
zezwolenia.

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z opiaty skarbowej na podstawie ustawy z dnria 16 listopada 2006
roku o oplacie skarbowej -zalqcznik do ustawy, c;2. lll pkt 44, kol.4, pkt 6.

Biorqc powyZsze pod uwagg, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marsu:alka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art.127 S 1, 129 S1 i52 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwclania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. '130 $ 1 i 2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze ztzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, l(ory wydal decyzjq. Z dniem dorqrczenia Marszalkowi
Wojewodztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zr,zeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyla staje sig ostilteczna i prawomocna (art. 127a S I i 2 Kpa).
Decyzla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prerwa do wniesienia odwolania (art.130 $   Kpa ).
Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonyrn w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzewa bez wymaganego zezvolenia, co stanowi6 bgdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie <lrzewa nie zwalnia od obowiqzku pz,estrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zwierzqt
objqtych ochronq prawnE @r1. 52 uoop) ora:: humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.
W pzypadku stwierdzenia obecnoSci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decrlzji, naleZy wstrzymac wycinkg drzew oraz zwroci6 sig ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dylektora Ochrony Srodowiska bqdz Regional
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejsza decyla nie jest to2sama z uzysktani
odstqpstwa odzakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art.52 ust. 1 ustawy o ochroniq

Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto t-od2
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 t_6d2

2 ala

:rony !irodowiska

4

7

al. Pilsudskiego 8
90-051 t_6d2
www.lodzkie.ol

tel. l+481 42 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekretariat.ro@lodzkie.p

wa Lodzkiego


