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Ma rszalek Wojew6d ztw a L6dzkiego

Rsil.71 20, I.349.201 SiSM L6dZ, dnia 3 tipca 2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 8i] ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1 , art. 83c ust. 1, art. 83d ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5,

art. 90 ustawy z dnia '16 k,wietnia 2Q04 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22018 r., poz.142
zezm.) oraz ar1. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 20tr7 t., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto L6dZ (pismo zniak:
22M.WZ,M.2T.501.85.2018.WS z dnia 21 mla 2A18 r.) o wydanie zezwolenia na usuniqcie jednego drze'wa
z terenu pasa drogowego ul. Junackiej w t-odzi, w poblizu skrzyZowania z ul. Prezydenta (dzialka nr 18117
w obrgbie W-9), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolif Gminie Mtasto Lod2 na usuniqcie 1 szt. topoli mieszahca euroamerykahskiego o obwod;:ie

pnia224 cm, mierzonym na wysoko6ci 1,3 m, z terenu pasa drogowego ul. Junackiej wt-odzi, w poblizu
skrzyZowania z ll. Pre:zydenta (dzialka nr 18117 w obrgbie W-9), zgodnie z lokalizacjq wskazanq przez
wnioskodawcq nq mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre5li6 termin usuniqrcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r.

3. Nie naliczac oplat za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie
art. 86 ust'1 pkt4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE
Do Marszafka Wojew6dztwa L6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t-odz (pismo znatk:

22M.WZ,M.2T.501.85.2018.WS z dnia 21 mla 2A18 r.) owydanie zezwolenia nausuniqcie jednej sztuki
topoli mieszafica euroamerykafiskiego z terenu pasa drogowego ul. Junackiej w t-odzi, w poblizu
skrzyZowania z ul. Prqzydenta (dzialka nr 18117 w obrqbie W-9). W uzasadnieniu wniosku podano, 2e drzewo
jest martwe. Wniosek spelnial wymagania formalne okre5lone wart.83b ust. '1 ustawy zdnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22018 t., poz. 142 ze zm.).

Pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Lodzkiego przeprowadzili w dniu 20 czewvca
201ts r. oglqdziny terenowe, w wyniku kt6rych ustalono, 2e drzewo wnioskowane do usunigcia to 1 szt. topoli
mieszahca euroamerykanskiego o obwodzie pnia224 cm, miezonym nawysokoSci 1,3 m. Drzewo posiada
zamierajqcq korong, z posuszem stanowiqcym okolo 60% jej objgto5ci oraz wieloma okazami jemioly; pi,eh
jest lekko pochylony w strong chodnika dla pieszych i pobliskich ogrod6w dzialkowych. Ze wzglqrCu
na oslabionq kondycjg zdrcrwotnq drzewa istnieje ryzyko, 2e podczas silnego wiatru zlamie sig ono lub
przewr6ci w strong pr4emiesizczajqcych siq w jego poblizu ludzi lub pojazdow albo pobliskich zabudowah,

Podczas oglqdzin terenowych w obrgbie drzewa wnioskowanego do usuniqcia nie stwierdzono
obecnoSci dziko wystQpujqcvch okaz6w gatunk6w prawnie chronionych.

Po przeanalizowanru zgromadzonego materialu dowodowego, wniosek o wydanie zezwolenia
na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie '1 sentencji niniejszej decyzji uznano zazasadny. Zezwolenia
na usuniqcie przedmiotoweg;o drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, w oparciu o art. 86 ust 1

pkt 4 i 5 ustawy o ochronie przyrody. Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie
stanowi takze art. 83a ust. I oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika,
2ezezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu zterenu nieruchomoSciwydajewojt, burmistrz albo prezydernt
miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunigcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej
czq5ci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojewddzki konserwator zabytk6w. Jezeli prezydent miasita
na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojew6dztwa.

JednoczeSnie biorqc pod uwagq, 2e w sqsiedztwie drzewa wnioskowanego do usuniqcia, w pasie
drogowym ul. Junackiej w Lqdzi, brak jest miejsc do wprowadzenia nowych nasadzeh, gwarantujqcych
prawidlowy rozwq sadzonr:k (teren jest w znacznym stopniu zadrzewiony), odstqpiono od obowiqzku
wykonania nasadzerl 4astqpczych, o kt6rym mowa w art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

Biorqc powyzsze pod pwagE, orzeczono jak w sentencji.



Pouczenie:

1. rCd niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
trv t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego, 'w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego)

2. \/V trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwofania
wobec olganu administracji publicznej, kt6ry wydaf decyzjg (art. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania
iadm inistracyjnego).

3. lPrzed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyz)a nie ulega wykonaniu. Vlniesienie odwolania
rry terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwofania, gdy jest zgodna z2qdaniem
\/vszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4
l(odeksu postqpowania administracyjnego).

5. lJsuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji protraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowid bgdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. lJzyskanie niniejszej decyli na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
tjotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mfodocianych oraz siedlisk ptakow, schronien zwierzqt
objqtych ochronq prawnE @r1.52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzql
dzikich.

7. \N ptzypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej ymarl wycinkq drzewa oraz zwr6ci6 sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Srorlowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o gdyz niniejsza decyla nie jest tozsama z uzyskaniem
:zezwolenia na odstqpstwa od zakazlw zawarlych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
Przyrooy.
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Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity.Dz.U.z 8 r. poz. 1044)-zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44, kol. 4, pkt 6.
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