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Marszafek Wojew6dztltta dzkiego

loKalrzac1q wskazanE przez wnioskodawcq na mapie dolqczo,nej do

Okre6li6 termin usuniEcia drzew, wymienionych w punkcie ,1,

wl

Rsil.7120 1.375 2018.AK

DECYZJA
Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1,

art.90 ustawy z dnia 16 l<wietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst j
zezm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks pos
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu
21 .05.2018 r., znak: ZZM.\MZMZT. S0 1 . 30. 20 I B,BZ, o wydan ie zezwoten ia
znajdujqcych siq przyl ul. Romanowskiej 31 w Lodzi (dzialka ewidencyjna nr
Woj ew6dztwa t-6dzki ego

orzeka:
1. zezwolif Gminie Miasto L6d2, na usuniqcie jednej sztuki trzypniol

52+62+112 cm + nr inw. 1 oraz jednej sztuki czeremchy zwyczajnej o

lti,u
\w

(we wnlosku blqpnie podano obw6d 53 cm), znajdujqcych sig na ter
w obrqbie B-55, w sqsiedztwie nieruchomoSci przy ul. Romanowskiej

2

3 illie naliczac oplat za usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1,
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE
Do Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego wpfynql wn

22M.wZ,M.Zr.501.30.2018.P,Z, o wydanie zezwolenia na usuniqcie dw6ch s
ul. Romanowskiej 31 w t_orjzi (dzialka ewidencyjna nr 48121 w obrgbie
L6d2.W uzasadnieniu wniosku, podano ze: drzewa majq ubytki pni, sq ni
dtzewa o nr inw. 1 jest suchy. wnioskodawca wyrazil prosbq o zwolnienie
zanriennych. ,,Drzewa ptzeznaczane do usuniqcia rosnq w rowie melio
porosniqtego wysokimi drzerwami. Powy2sze warun ki uniemozliwilyby prar
drzew". wniosek spelniaf wymagania formalne okreslone w art. g3b ust. 1

o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22018 t., poz. 142zezm.).
W wyniku ogfqdzin terenowych, przeprowadzonych ptzez I

wojew6dztwa L6dzkiego w dniu 21.06.2018 r., zakwalifikowano do usun
1 sentencji niniejszej decyz.ii, z uwagi na zagtozenie bezpieczerlstwa ludzi
na terenie dzialki ewidencyjnej nr 4sl21w obrgbie B-sS, w sqsiedztwie nier
31 w todzi, znajdujq siQ drzewa wg nr inw.:
- nr inw. 1 - trzypniowa topola osika o obwodach pni 52+62+112 cm -

skarpie rowu odwadniaiqcego; jego pnie na wysokosci rozwidlenia
korowing z oznakami pr(rchnienia; pnie o obwodach 52 cm i 62 cm sq
przy ul. Romanowskiej 31; pieh o obwodzie 62 cm jest obumarly,
nr inw. 2 - czeremcha zwyczalna o obwodzie pnia 3g cm (we wniosku
drzewa zywa; jegQ pieh jest wygigty i silnie pochylony w kierunku nieru
31, posiada podluzny ubytek korowrny.

ze wzglqdu na zachwianq sitatykq i oslabione wlasciwosci mechaniczne
zlamanie i przewr6cenie w kierunku nieruchomosci pzy ul. Romanowskiej
uwadze, dzialalqc w qparciur o art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnii
Dz.U. z 2018 r., poz.142 zezm.) Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego ud,
bez pobrania opfaty z tego tytulu. Podstawq prawnq do wydania decyzii w
takZe art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z tresci
2ezezwolenie na usurniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci
miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub
czq$ci wpisanej do rejestnu zabytk6w - wojew6dzki konserwator za
na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnosci wykonujb marsz€
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L6d2, dnia ,/ Z A 1:r*- 2018 r.

83d ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 4,
: Dz.U. z 2018 r., poz.142
ia administracyjnego (tekst

ku Gminy Miasto Lod2 z dnia
usuniqcie dw6ch sztuk drzew,
1 w obrqbie B-55), Marszalek

topoli osiki o obwodach pni:
rbwodzie pnia 38 cm - nr inw. 2
rie dzialki ewidencyjnej nr 45121
1 w Lodzi, zgodnie z przybli2onq

podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4

z dnia 21.05.2018 r., znak:
k drzew, znajdujqcych siq przy
, zlo?ony przez Gminq Miasto

pochylone;jeden z pni
obowiqzku wykonania nasadzefi

, w okolicy terenu gqsto
wzrost nowo posadzonych
z dnia 16 kwietnia 2004 r.

ik6w Urzgdu Marszalkowskiego
drzewa, wymienione w punkcie
mienia. Oglgdziny wykazaly, 2e

przy ul. Romanowskiej

znajduje sig na niewielkiej
spqkanq odchodzqcq

ylone w stronie nieruchomoSci

nie podano 53 cm) - korona
i przy ul. Romanowskiej

drzewa sq bardziej podatne na
1 w Lodzi. Majqc powyZsze na
2004 r. o ochronie przyrody (t.j.

zezwolenia na ich usuniecie
zakresie stanowi

cytowanych przepis6w wynika,
w6jt, burmistrz albo prezydent
z terenu nieruchomoSci lub jej

. Jezeli prezydent miasta
wojew6dztwa.
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JednoczeSnie biorqc pod
poroSniqty przezliczne drzewa i

83c ust. 3 ustawy o ochronie
Podczas oglgdzin

wystqpujqcych gatun k6w
Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji prz

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

2. W trakcie biegu terminu do
wobec organu administracji
administracyjnego).

3. Przed uplywem terminu do
w terminie wstrzymuje
Decyzja pod lega wykonan i u

wszystkich stron lub jezeli
Kodeksu postqpowania adm
Usuniqcie drzewa poza termi
usuniqcie drzewa bez wym
administracyjnej kary pien
Uzyskanie niniejszej decyzji
dotyczqcych niszczenia g

objqtych ochronq prawnq (art.
dzikich.

7 W przypadku stwierdzenia
wykonywania przedmiotowej
wnioskiem do Generalnego
Srodowiska (art. 56 ustawy o
zezwolenia na odstEpstwa
przyrody.

Otrzvmuia:
1. Gmina Miasto L6d2

Adres do korespondencii:
Zarzqd Zielen i M iejskiej w
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6d2

2. ala

Zwolniono z oplaW skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listooada
pkt 6.

al. Pilsudskiego 8
90-051 t6d2
www.lodzkie.ol

uwagQ, ze teren w najblizszym sqsiedztwie
zewy, odslqpiono od obowiqzku odtworzenia

usuwanych jest gqsto

, o kt6rym mowa w art.

tel. l+481 42
lax l+481 42

v.
:h w obrrgbie przedmiotowych drzew nie obecnoSci dziko

uje stronie odwolanie do Kolegium Odwofawczego
w terrninie 14 dni od daty

nego).
nictwem Marszalka Wojew6dztwa L6dzkieg

S 1 iS 2 Kodeksu postgpowania admini
ia odwolania strona moze zrzec sie do wniesienia odwolania

kt6ry wydal decyzjq (art. 127a 1 Kodeksu postqpowania

iesienia odwolania decyzja nie ulega aniu. Wniesienie odwolania
decyzji (art. 130 S 1 i $ 2 Kodeksu nia adm inistracyjnego).
uplywem terminu do wniesienia g dy jest zgodna z 2qdaniem

strony zrzekly siq prawa do wniesi zr odwolania (art. 130 S 4

okre6lonym w punkcie 2 sentencji potraktowane zostanie jako
podstawg do wymierzeniazezwolenia, co stanowi6 bgdzie

(art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie
usuniecie drzew nie zwalnia od u przestrzegania zakaz5w

d, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk
52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humar

ptak6w, schroniei zwierzqt
traktowania zwierzql

gatunk6w chronionych, ich siedlisk, toi bqdZ gniazd w trakcie
zwr6ci6 siq ze stosownymi, naleZy wstrzyma0 wycinkq drzewa

Ochrony Srodowiska bqdZ Regi Dyrektora Ochrony
ronie przyrody), gdyz niniejsza decyzja n jest tozsama z uzyskaniem

zakazlw zawartych w art. 51 ust. 1 i art. ust. l ustawyo nie

rictwa i Ochrony Srodowisfta

r. o opfacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1044) - do ustawy, cz. lll pkt 44,kol,4,

35 30
3532

up. [Vlarszatka
odztwa t odzkiego

aw iWikula

sekretariat. ie.pl


