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DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust. 1, art.83c ust. 1, art. 83d ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 4i10,

art.90 ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.142
zezm.) oraz arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpalrzeniu wniosku Gminy Miasto L6d2 z dnia
21.05.2018 r., znak: 22M.W2MZT.501.67.2018.8,2, o wydanie zezwolenia na usuniqcie jednejsztukidrzewa,
znajdujqcego siq na terenie dzialki ewidencyjnej nr 189/3 w obrqbie B-32 przy ul. Koprowej 2 w Lodzi,
Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolif Gminie Miasto L6d2, na usuniqcie jednej sztuki brzozy brodawkowatej o obwodzie pnia

107 cm, znajdujqcej siq na terenie dzialki ewidencyjnej nr 189/3 w obrqbie B-32 na wysoko6ci ul.
Koprowej 2 w Lodzi, zgodnie z przybli2onq lokalizacjq wskazanq przez wnioskodawcq na mapie
dolqczonej do wniosku,

2. Okre6lid termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r.

3. Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4
i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE
Do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego wplynql wniosek z dnia 21.05.2018 r., znak:

22M.W2M.2T.501.67.2018.8,2, owydanie zezwolenia na usuniqcie jednej sztuki brzozy brodawkowatej,
znajdujqcej siq na terenie dzialki ewidencyjnej nr 189/3 w obrqbie B-32 przy ul. Koprowej 2 w Lodzi, zlozony
przez Gming Miasto L6d2. W przyczynie usunigcia podano ,,sucha, brak korony, pochylona". Wnioskodawca
wyrazil proSbq o zwolnienie z obowiqzku wykonania nasadzeh zamiennych, ,,2 uwagi na brak miejsca do ich
wykonania. Przedmiotowe drzewo roSnie przy drodze gruntowej, kt6ra nie ma pasa zieleni, w zwiEzku
z powyZszym wykonanie nowych nasadzefi nie gwarantowaloby ich prawidlowego rozwoju". Wniosek spe{nial
wymagania formalne okre6lone wart. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity: Dz.U.22018 r., poz. 142 ze zm.).

W wyniku oglgdzin terenowych, przeprowadzonych przez inspekt6w Urzgdu Marszafkowskiego
Wojew6dztwa L6dzkiego w dniu 21.06.2018 r., zakwalifikowano do usuniqcia drzewo, wymienione w punkcie
1 sentencji niniejszej decyzji, z uwagi na zagrozenie bezpieczefistwa ludzi i mienia. Oglgdziny wykazaly,2e
przedmiotowa brzoza brodawkowata posiada odlamanq korong, a jej pien jest obumarly i pochylony
w kierunku istniejqcego ogrodzenia. Majqc powyzsze na uwadze, dzialalqc w oparciu o art. 86 ust. '1 pkt 4 i 10
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.142 ze zm.) Marszalek
Wojew6dztwa t-6dzkiego udzielil zezwolenia na usuniqcie ww. drzewa bez pobrania oplaty z tego tytulu.
Podstawq prawnq do wydania decyzji wprzedmiotowyrn zakresie stanowi takZe art. 83a ust. l oraz art. 90
ustawy 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 usuniqcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej czqsci wpisanej do rejestru zabytkow -
wojew6dzki konserwator zabytk6w. Je?eli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosg,
czyn noSci wykon uje marszalek wojew6dztwa.

JednoczeSnie biorqc pod uwagQ niewielkq powierzchniq dzialki ewidencyjnej nr 189/3
w obrqbie B-32 oraz brak miejsca w najblizszym jej sqsiedztwie, odstqpiono od obowiqzku odtworzenia
zieleni, o kt6rym mowa w art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

Podczas oglgdzin terenowych w obrqbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono obecnoSci dziko
wystqpujqcych gatun k6w chronionych.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w Lodzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).



2 W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moire zrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq (art 127a $ '1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. '130 S I i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwofania, gdy jest zgodna z2qdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwofania (art. 130 S 4
Kodeksu postgpowan ia ad m inistracyjnego).
Usuniqcie drzewa poza terminem okreslonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowid bqdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zwierzqt
objqtych ochronq prawnE @rt.52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymad wycinkq drzewa oraz zwr6ci6 siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art, 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza decyla nie jest tozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i arL. 52 ust. '1 ustawy o ochronie
przyrody.

Rolnictvua i C)chrony Srodowiska

Otrzvmuia:
1. Gmina Miasto L6d2

Adres do korespondencii:
Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6dZ

2. ala

Zwolniono z oolatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U

lll pK 44, kol. 4, pK 6.
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