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DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1 i 2a, arL 83c ust. 1, art. B3d ust. 1, art. 86
ust. 1 pkt 4,5, art.90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. 22018 t. poz.
142 z<> zm.) oraz an. 104 ustawy z dnia 14 czeruvca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U.2017 r. poz.1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Lod2zdnia 0'1.OS.ibf Ar.,
znak:2i2M.W2M.2f .501.2205.2017.PS, o wydanie zezwolenia na usunigcie trzech robinii akacjowych
z terenu pasa drogowego ulicy Wygodnej w Lodzi (dzialka ewidencyjna 71134 w obrqbie p-27),
Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwoli6' Gminie Miasto Lod2 na usuniqcie trzech robinii akacjowych o obwodach pni '146 cm

(drzewo nr 1), 54 cm (drzewo nr 2),253 cm (drzewo nr 3), rosnqcych na terenie pasa drogowego
ulicy Wygodnej w t-odzi (dzialka ewidencyjna 71134w obrgbie P-27), przed posesjiBnr 26, igodn-ie
zlokalizaqami przedstawionymi nazalqczntku graficznym dolqczonym do wniosku.

2. Otkre6li6 termin usuniqcia drzew do dnia 30 kwietnia 2O1g r.
3. Nie nalicza6 oplat za usunigcie drzew na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4, 5 ustawv z dnia

113 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wptynql wniosek Gminy Miasto Lod2 o wydanie

zezwolenia na usunigcie trzech robinii akacjowych znajdujqcych sig na terenie pasa drogowego ulicy
Wygodnej w t-odzi (dzialka ewidencyjna 71134 w obrqbie P-27), na wysokoSci posesji-nr 2A.
W uzasadnieniu wniosku jako przyczyne planowanego usunigcia drzew wskazano ich zly stan
zdrowotny - podano, ze robinie posiadajq wypr6chnienia oraz znaczny posusz w koronie, a robinia o
obwodzie pnia 253 cm jest obumarla. Oswiadczono r6wniez, 2e dzialka ewidencyjna 71134w obrgbie
P-27 jest wlasnoSciq Gminy Miasto t-odz. Ponadto strona wniosla o zwolnienie z obowiqzku wykonania
nasad;zeh zastqpczych z uwagi na mozliwq kolizjq z podziemnq infrastrukturq technicznq (wodociqg,
przewod energetyczny). W dniu 6 kwietnia 2018 r., pracownicy Urzgdu Marszalkowskieg-o
Wojeu,'6dztwa t-6dzkiego przeprowadzili oglqdziny. Stwierdzono, ze robinia akacjowa oznaczona we
wniosl.ru nr 2 znalduje siq pod koronq silniejszego okazu drzewa, pochyla siq w kierunku miejsc
postojowych, na pniu widoczne sq uszkodzenia korowiny, robinia akacjowa oznaczona nr 1 posiada
miejsca z uszkodzonq korowinq ze Sladami pr6chnienia pnia, podobnie jak robinia oznaczona nr 3,
ktora dodatkowo posiada na pniu znacznych rozmiar6w naroSl Swiadczqcq o zdeformowanej budowie.
Z uwagi na oslabione wlaSciwoSci mechaniczne lub zachwianq statykq drzewa sq bardziej podatne na
przewr6cenie lub zlamanie, przez co stanowiq zagro2enie bezpieczehstwa ludzi i mienia w istniejqcych
obiektach budowlanych oraz ruchu drogowego.

Podczas oglqdzin, w obrqbie robinii nie stwierdzono obecnoSci okazow gatunk6w objgtych
ochronrq prawnE. Uwzglgdniajqc powyzsze okolicznoSci, wniosek o wydanie zezwolenia na usuhiqcie
drzew, o ktorych mowa w punkcie 1 sentencjidecyzji nalezalo uznae zazasadny.

Podstawq prawnE do wydania decyzli w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. '1 oraz
art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika,
2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci wydaje w6jt, burmistrz albo
prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunigcia drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci lub jej czqSci wpisanej do rejestru zabytkow - wojew6dzki konsenvator zabytk6w. Gdy
prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci wykonuje marszalei<
wojew6dztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4, 5 cyt. ustawy za usunigcie drzew i krzew6w nie
naliczat sig oplaty w przypadku drzew lub kzew6w zagra2alqcych bezpieczehstwu ludzi i mienia w
istniejalcych obiektach budowlanych oraz ruchu drogowego, a takie sytuacje wystqpujq w omawianych
przypadkach Na podstawie mapy sieci technicznego uzbrojenia zamieszczonej na stronie InterStt,
stwierclzono, ze w poblizu drzew wnioskowanych do usuniqcia przebiega sie6 uzbiojenia podziemnego,
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dlatego te2 przychylono sig do wniosku strony i odstqpiono od wprowadzenia nasadzeri zastqpczych
w miejscu usuwanych robinii.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczonojak w sentencji.

Proiekt ninieiszei decyzji zostal uznany za uzgodniony przez wobec niewyra2enia stanowiska w terminie
30 dni od dnia otrzymania projektu zezwolenia.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samozqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni od da--ty
jej otrzymania (art. 127 51, 129 S1 i g2 Kodeksu postgpowania administEcyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu.-Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyli (art. 130 g 1 i 2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze ztzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez orstatniq
ze stron postqpowania, decyla staje siq ostateczna i prawomocn a (art. 127a g 1 i 2 Kpa).
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.130 g a Kpa ).
Usuniqcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt
objqtych ochronq prawnE @rt. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwiezqt dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyli, nale?y wstrzyma6 wycinkg dzew i kzew6w oraz
zwr6ci6 siq ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bEd2
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejiza decy4a nie jest
to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i alrt. 52
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Otrzvmuia:
Gmina Miasto t-odZ
adres do korespondencji:
Zazqd Zieleni M iej skiej
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 r.6dZ
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Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (Dz. U.22018 r. poz. lO44).

al Pilsudskiego 8
90-051 L6d2
www.lodzkie.pl
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