
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust.
pkt 4 i 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
poz. 142 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
(tekst jednolity: Dz. U. z:" 2017 t., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeni
znak'. ZZM.WZM.Z||.501.49.2018.WS o wydanie zezwolenia na usuniqc

Rsl| 71 20. 1 .312.2018.A\,t

DECYZJA

z terenu pasa drogowego ul. Bacewicz w t-odzi (dzialka nr 219132 w
zlozonego w Urzgpzie l/larszalkowskim Wojew6dztwa t-6dzkiego w d
Miasto Lod2 zls vri t-od:zi przy ul, Piotrkowskiej 104 (adres korespon
ul. Konstantynowskg 8/'10, 94-303 Lod2, Marszatek Wojew6dztwa

orzeka:
1. Zezwolif, Gmihie Miasto l-od2 na usuniqcie jednej sztuki brzozy

55 cm, mierzopym na wysokoSci 130 cm), rosnqcej na terenie pasa
ul. Grazyny Bagewic:z w t-odzi (dzialka nr219132 w obrgbie W-33), na

2. Okre5lic termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1,

3. Nie naliczac optaty za usuniqcie drzewa, wymienionego w pun
pkt 4 i 5 ustawjr z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE
Dnia 12.06,.2018 r. do Urzqdu Marszalkowskiego

Gminy Miasto t-6dz (pismo znak'. ZZM.WZM.Zf .501.49.2018.WS z dnia 30.
na usuniqcie 1 szt. brzozy brodawkowatej (o obwodzie pnia 55 cm) z
w t-odzi (dzialka nr 219132 w obrqbie W-33), naprzeciwko nr 48. W
mocno pochylone W stronQ ulicy i stanowi zagro2enie dla ruchu d
z proSbq o zwolnipnie z: obowiqzku wykonania nasadzenia zami
z podziemnq infrastrukturq technicznq (telekomunikacja, sie6 ele
mape zlokalizaqq drzewa przewidzianego do usuniqcia.

W toku poStqpowania ustalono, 2e dzialka nr 219132 w obrqbie
znajduje siq brzozq wnio,skowana do usunigcia, stanowi pas drogowy
Bacewicz.

Oglgdziny terenowe wykizzaly ponadto, ze pas drogowy ul. Grazyny
poro5nigty drzewami i krzewami.

W wyniku oglqd:zin terenowych, przeprowadzonych w dniu
Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, ustalono, 2e obj
brodawkowata (o obwod:zie pnia 55 cm, mierzonym na wysokoSci 1

drogowego ul. Grazyny Elacewicz w t-odzi (dziatka nr 219132 w obrgbie
Przedmiotowe drzelivo ma zywE korong, bez pr:suszu i pieri bez
poludniowej, pod ngsadq korony widoczny jest na pniu ubytek
powstal wskutek otarcia siq o drzewo wysokiego pojazdu. Pien brzozy
wynosi okolo 20 stopni) w strong poludniowq (w stronq jezdni ul. Grazyny
malego wzniesienial w poblizu ogrodzenia prywatnej posesji (nieruchomc
na podmur6wce tego ogrodzenia widoczne sA rysy i pgkniqcia. Objgte
wielko5ci, posiada ryarto66 przyrodniczq (m.in. neutralizacja zanieczysz
krajobrazowe (drzewo wrspoltworzy zielen przyulicznq), nie ma
terenowych w jego dbrQbi,e nie stwierdzono obecno6ci dziko

Majqc na utyadze, ze objqta wnioskiem brzoza brodawkowata
ludzi, mienia i ruchu drolgowego [drzewo roSnie na malym wzniesieniu
zagroZenie, ze podczas s;ilnego wiatru zlamie sig i przewr6ci w stronq
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Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji

w Lodzi, wniesione za
jej otrzymania (art. 127 S 1,

2. Przed uplywem terminu do
w terminie wstrzymuje

3. W trakcie biegu terminu
odwolania wobec organu
Wojewodztwa t-odzkiego
ze stron postqpowania,
postqpowan ia ad m i n istracyj

4. Decy4a podlega wyk
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5. Usunigcie drzewa poza
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ludzi i pojazdow; ponadto o pochylonq brzozq mogq zahaczae
samochody (np. polciqzar6wkr, karetki pogotowia), ktore mogq ulec

iu o art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 ktrvietni? 2004 r. o ochronie
z 2018 t., poz. 142 ze zm.), Marszalek Wojew6dztvla t-6dzkiego udzielil
z pobrania oplaty z tego tytulu. Podstawg priawnq do wydania decyzji

takze art. 83a ust. 1 i art. 90 ustawy o o'chronie przyrody. Z treSci
2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z tqrenu nieruchomo6ci

ldent miasta (z wviatkiem nieruchomo5ci lub iei czeSci wpisanej do rejestru
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adto mozliwa jest kolizja nowego nasadzenia z uzbrojeniem podziemnym

I ulicy [z mapy sieci technicznego uzbrojenia terenu, dostqpnej na portalu
Geodezji (http://mapa.lodz.pl)wynika, ze mogloby o4o kolidowac z sieciq
znql, odstqpiono od obowiqzku odtworzenia zieleni, o ktorym mowa
przyrody.

jak w sentencji.

guje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kole$ium Odwolawczego
nictwem Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego, w terd4inie 14 dni od daty

29 S 1 i$2 Kodeksu postqpowaniaadministracyjnego).
vniesienia odwolania decy4a nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania

decyzji (art. 130 S 1 iS 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
wniesienia odwolania strona mole zrzec siq piawa do wniesienia

inistracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorpczenia Marszalkowi
czenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesieniel odwolania przez ostatniq

zja staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu

)

przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna
lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do ulniesienia odwolania

nia adm inistracyjnego)
inem okre6lonym w punkcie 2 sentencji niniejszej Qecyzji potraktowane

bez wymaganego zezwolenia, co stanowid bqdzie podstawq
nej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).
na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
zd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schroniefi zwierzqt
i. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitannego traktowania zwierzql

becnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, or;toi bqdz gniazd w trakcie
decyzji, nale2y wstrzymad wycinkg drzewa oraz zwroaic sig ze stosownym
Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionerlnego Dyrektora Ochrony
ochronie przyrody), gdyz niniejsza decyla nie jest tozsama z uzyskaniem

zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. I ustawy nie
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