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DECYZJA
Na podstawie art. 8t3 ust 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, art.

art. 90 ustawy z dnih 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst je
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zezm.) oraz arl. l04l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postr
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku
ZZM.WZMZI .501 .22',201 8.WS z dnia 21 mala 201 8 r.) o wydan ie
z terenu pasa drogowego ul. Wernyhory w Lodzi, na wysokoSci posesji
w obrqbie W-40), Margzalekl Wojew6dztwa L6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolif Gminie Miarsto Lod2 na usuniecie 1 szt. brzozv

mierzonym na wysokorlci 1,3 m, z terenu pasa drogowego drogi
na wysokoSci posesji Sigdziwoja 16 (dziafka nr 697119 w obrqbie
przez wnioskodayvcq nia mapie dolqczonej do wniosku.

Okre5lic termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1,

Nie naliczac oplat za usunigcie drzewa, wymienionego
art. 86 ust. 1 pkt l4 i '10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wcrlewodztwa L6dzkiego wplynqf wniosek Gm

(dzialka nr 697119 w qbrqbir: W-40). W uzasadnieniu wniosku podano, ze
ubytki pnia Wniosek spelnial wymagania formalne okre6lone w art. 83b

w pasie drogowym drggi wewnqtrznej - ul. Wernyhory w Lodzi. Drzewo jest
pod kqtem okolo 75" wzglt;dem podloza w stronq budynk6w
podstawie pnia stwierpzono rozlegly ubytek. lstnieje ryzyko, ze podczas
przewrociw stronq prqemieszczajqcych siq w jej pobliZu ludzi lub pobliskjej poblizu ludzi lub pobliskichclw stronS prlemte$zcza)Ecych stg wJeJ pobltzu ludzt lu

Podczas oglQdzin terenowych w obrqbie drzewa wn
;ci dziko wystQpujqcych okaz6w gatunk6w prawnie chrot

ZZM.WZM.Zf .501.22)2018.WS z dnia 21 mla 2018 r.) owydanie zezw<
brzozy brodawkowateJ z terrenu pasa drogowego ul. Wernyhory w t_odzi, na

2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z2018r,,poz.142zezm.
Pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Woiew6dztwa t-6dzkiego p

2018 r. oglqdziny terenowe, w wyniku kt6rych ustalono, 2e drzewo wnioskou
brodawkowatej o obvrtiodzie pnia 83 cm, mierzonym nawysoko6ci 1,3 m. P

okaz6w gatunk6w prawnie chronionych.
Po przeanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowego,

na usunigcie drzewa yymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji
na usuniqcie przedmiqtowego drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego
pkt4 i10 ustawy oQchronie przvrody. Podstawq prawne do wydania
stanowi takze art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z
Zezezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci
miasta, a w przypadktr gdy zezwolenie dotyczy usunigcia drzewa lub
czq6ci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojewodzki konsenruator
na prawach powiatu sprawu.je funkcjq starosty, czynno6ci wykonuje

JednoczeSnie biorqr: pod uwagq, ze w sqsiedztwie drzewa wnio
miejsc do wprowadzenia nowych nasadzeh, gwarantujqcych prawidlowy
pokryty zieleniq i truQno dostqpny), odstqpiono od obowiqzku wykonania
mowa w art. 83c ust. Q ustawy o ochronie przyrody.

Biorqc powyZsze pod uwagqr, orzeczono jak w sentencji.

t-odz, dnia AJ lipca 2018 r.

ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 4 i 10,
: Dz.U. 22018 r., poz.142

administracyjnego (tekst
miny Miasto L6dz (pismo znak:

na usunrgcre Jeonego orzewa
iwoja 16 (dzialka nr697/19

o obwodzie pnia 83 cm,
nej - ul. Wernyhory w Lodzi,

zgodnie z lokalizacjq wskazanq

pun.kcie 1, na podstawie

y Miasto L6dZ (pismo znak:
nia na usuniqcie jednej sztuki

posesji Sqdziwoja 16
jest martwe oraz posiada

t. 1 ustawy zdnia 16 kwietnia

w dniu 28 czerwca
ne do usuniqcia to I szt. brzozy

miotowa brzoza znajduje sig
; jego piei jest pochylony

przy ul. Sqdziwoja 16. Przy
o wiatru brzoza zlamie sie lub

budowad.
do usuniqcia nie stwierdzono

iosek o wydanie zezwolenia
ano za zasadny. Zezwolenia

, w oparciu o art. 86 ust 1

ji w przedmiotowym zakresie
i cytowanych przepis6w wynika,

w6jt, burmistrz albo prezydent
z terenu nieruchomoSci lub jej

Jezeli prezydent miasta
wojew6dztwa.

do usunigcia brak jest
sadzonek (teren jest gqsto

zastqpczych, o kt6rym



nictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, lv terfitinie
jej otrzymania (art. 127 S 1,12 S 1 iS 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

iesienia odwolania strona moze ztzec sig prawia do Wniesienia odwolania2. W trakcie biegu terminu do
wobec organu administracji
administracyjnego).

kt6ry wydal decyzjq (art. 127a $ 'l Kodeksu postqpowania

Przed uplywem terminu do iesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykona ie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego)

?
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Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji
w Lodzi, wniesione za

Decyla pod lega wykonaniu
wszystkich stron lub jezeli

Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto t-6d2
Adres do korespondencii:
Zarzqd Zielen i M iejskiej w
ul. Konstantynowska 8/10
94-303 L6d2

2. ala

al. Pilsudskiego I
90-051 L6d2
www.lodzkie.pl

wykonywania przedm iotowej
wnioskiem do Generalnego
Srodowiska (art. 56 ustawy o

stronie odwolanie do Samorzqdowego KoleQium Odwolawczego
'14 dni od daty

,vem terminu do wniesienia odwolania, gdy jesf zgodna z Zqdaniem
strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwblania (art. 130 S 4

7

upfywem terminu do wniesienia odwolania, gdy

Kodeksu postqpowania )ylnegoJ.
okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jakoUsuniqcie drzewa poza term

usunigcie drzewa bez wym zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqzn
Uzyskanie niniejszej decyzji

(art. 88 ust. '1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrodylt.
usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz5w

dotyczqcych niszczenia
objqtych ochronq prawnq (

dzikich.
W przypadku stwierdzenia oSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bQdz gniazd w trakcie

zji, nale2y.wstrzymac wycinkq drzguS oraz zwrocld_siq ze stosownym
Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony

zezwolenia na odstgpstwa
przyrooy.

chronie przyrody), gdyz niniejsza decyla nie jest toZsama z uzyskaniem
zakaz6w zawartych w art. 51 ust. '1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie

tel. l+481 42 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32

ony Srodowiska

sekretariat zkie.pl

poz. 1044) - zalqcznlk


