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Marszalek Wojew6d ztwa Lodzk

RSll.71 20. 1 .283.201 8.AW l-od2, dnia tlT npca2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 8ila ust. 2a, art. 83a ust. 6, art. 83c ust. 1,

art. 83d ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 4, 5 i 10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 t., poz. 142 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czeruvca 1960 r. - Kodeks
postgpowania adrninistracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 21.05.2018 r. znak'.22M,W M.2T.501.69.2018.82 o wydanie zezwolenia na usunigcie
jednej lipy drobnolistnej (drzewo nr 1) ijednego klonu zwyczajnego (drzewo nr 2) z terenu nieruchomoSci
pzy ul. Lutomierskiej 3 w t-odzi (dzialki o numerach 203117 i 203119 w obrqbie B-47), zloZonego
w Urzqdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa t-6dzkiego w dniu 04.06.2018 r. ptzez Gminq Miasto
L6dZ zls w Lodzi ptzy ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondencji: Zarzqd Zieteni Miejskiej,
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 I-6dZ), w czgsci dotyczqcej wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa
o numerze inwentaryzacyjnym 1, Marszalek Wojew6dztwa t_odzkiego

orzeka:
1. Zezwoli6, Gminie Miasto Lod2na usunigcie jednej sztuki lipy drobnolistnej (drzewo nr 1, o obwodzie

pnia 93 cm, mierzonym na wysoko5ci 130 cm), znajdujqcej sig w pasie drogowym drogi
powiatowej - ul. Lutomierskiej w t-odzi (dzialka nr 203117 w obrqbie B-47), na wysokoSci posesji nr 3.

2. Okre5lic termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 maia 2019 r.

3. Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art.86 ust. 1

pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prz,lrody.

UZASADNIENIE
Dnia 04.06.2018 r. do Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wptynqt wniosek

Gminy Miasto t-6d2 (pismo znak:22M.W2MZT.501.69.2018.822dnia21.05.2018 r.)o wydanie zezwolenia
na usuniqcie 1 szt. lipy drobnolistnej (drzewo nr 1, o obwodzie pnia 93 cm) i 1 szt. klonu zwyczajnego
(drzewo nr 2, o obwodzie pnia 50 cm) z terenu nieruchomoSci przy ul. Lutomierskiej 3 w t-odzi (dzialki
o numerach 203117 i203119 w obrgbie B-47). W uzasadnieniu podano, 2e drzewa sq suche. JednoczeSnie
zwr6cono siq z proSbq o zwolnienie z obowiqzku wykonania nasadzeh zamiennych, ze wzglgdu na brak
miejsca do ich wykonania; wyjaSniono, ze rosnq one bezpoSrerdnio na podziemnej sieci energetycznej
i telekomunikacyjnej. Do wniosku dotqczono mapg z lokalizacjq drzew przewidzianych do usuniqcia.

W toku postgpowania ustalono, 2e dzialka nr 203117 w obrqbie B-47 w Lodzi, na terenie ktorei
znajduje siq drzewo nr 1, stanowi pas drogowy drogi publicznr-"j (drogi powiatowej) - ul. Lutomierskiej.
Natomiast dzialka nr 203119 w obrqbie B-47 , na terenie kt6rej znajduje siq drzewo nr 2 stanowi nieruchomoS6
przy ul. Lutomierskiej (bez numeru) w t-odzi.

W wyniku oglqdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 07.06.2018 r. przez inspektora
Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, ustalono, :ie objqte wnioskiem drzewo o numerze
inwentaryzacyjnym 1 to lipa drobnolistna (o obwodzie pnia 93 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm),
znldujqca sig w szpalerze drzew, na terenie pasa drogowego ul. Lutomierskiejw t-odzi (dzialka nr 2031j7
w obrqbie B-47), na wysoko6ci posesji nr 3. Przedmiotowe drzerwo jest obumarle; jego pieh jest prosty,
sprochnialy przy podstawie i zaatakowany przez grzyby (rozszczepka pospolita); od pnia w niekt6rych
miejscach odstaje iuZ kora. W poblizu lipy znajduje siq jezdnia i chodnik dla pieszych. Objgte wnioskiem
drzewo nr 1 jest Sredniej wielkoSci, posiada wartoSc przyrodniczq (siedlisko grzyba) i wartoSd krajobrazowq
(wchodzi w sklad przyulicznego szpaleru drzew), nie ma wartoSci kulturowej. Podczas oglqdzin terenowycfr
w jego obrqbie nie stwierdzono obecnoSci dziko wystgpujqcych okaz6w gatunk6w chronionych.

Majqc na uwadze, 2e lipa drobnolistna nr 1 obumarla z przyczyn niezale2nych od wnioskodawcy
(wskutek wypr6chnienia pnia, zaatakowania przez grzyby), a tak2e stwarza zagro2enie bezpieczehstwa
ludzi, mienia i ruchu drogowego (ma pieh spr6chnialy przy podstawie, dlatego tez istnieje zagrolenie,
ze podczas silnego wiatru zlamie sig i przewr6ciw stronq chodnika dla pieszych lub jezdni ul. Lutomierskiej



otazptzemieszcz4Acychsiqwpoblizuludziipojazdow),dzialajqcwoparciuoart.36ust. 1pkt4,5i10
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.),
Marszalek Wojewodztwa t-6dzkiego udzielil zezwolenia na jej usunigcie, bez pobrania oplaty z tego tytulu.
Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowiq takze art. 83 ust. 1, art. 83a
ust. 1 i art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie
drzewa lub kzewu z terenu nieruchomo6ci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta (z wyjqtkiem
nieruchomo6ci lub jej czqsci wpisanej do rejestru zabytkow), a w przypadku, gdy prezydent miasta
na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, zezwolenie wydaje marszalek wojewodztwa. JednoczeSnie
biorqc pod uwagq, 2elipa nr 1 jest obumerrla, a ponadto mo2liwa jest kolizja nowych nasadzeh z uzbrojeniem
podziemnym istniejqcym w pasie drogowym ul. Lutomierskiejw Lodzilz mapy siecitechnicznego uzbrojenia
terenu, dostgpnej na portalu internetowym t-6dzkiego OSrodka Geodezji (http://mapa.lodz.pl) wynika,
ze moglyby one kolidowac z sieciq enelrgetycznq i sieciq telekomunikacyjnql, odstqpiono od obowiqzku
odtworzenia zieleni, 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 pzez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi, w zwiqzku z niewyraZeniem
stanowiska pzez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczono jak w sentenclt.

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

w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decryzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo?e ztzec siq prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracii publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyla staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postqpowan ia adm in istracyj nego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna
zZqdaniem wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130

$ 4 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
5. Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane

zostanie jako usuniqcie drzewa ltez 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 przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieh zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (art.52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

7. W pzypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymac wycinkq drzewa orazzwrocic sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bEd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejszadecyla nie jest Io2samaz
zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust.
przyrooy.
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