
M arszalek Wojewodztwa Lodzkiego

RSil.71 20. 1 .445.20 1 8.MOS L6d2, dniaZt' tioca2018 r

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. B3a ust. '1, art. 83c ust. 1, art. 83d ust. 1, art. g6
ust. 1 pkt 4, 5, art. 90 rrstawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrody (t. j Dz.U. z 20jg t. poz.
142 ze zm.) oraz arl.. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqfowania administracyjnego
(t j Dz.U 2017 r. po1 1257 zezm) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasio t-6d2zdnia21.os.zo1it.,
znak:ZZM.WZM.ZT.5O1.11.2018.GZ, o wydanie zezwolenia na usunigcie topoli miesza6ca
euroamerykahskiego z pas€ drogowego al. Politechniki 42 w Lodzi (dziaika ewidencyjna 124t33
w obrqbie G-2), Marszerlek Wojew6dztwa t_6dzkiego

orzeka:
Zezwoli6' Gminie Miasto L6d2 na usunigcie topoli wloskiej, we wniosku okreSlonej jako mieszaniec
euroamerykahski o ob'wodzie pnia 140 cm, znajdujqcej sig w pasie drogowym jl. politechniki +Z
w t-odzi (dzialka ewidencyjna 124133 w obrgbie G-2), zgodn ie zlokalizaqq prleoitawionq na zalqczniku
graficznym dolqczonym do wniosku.
Okre6li6 termin usuniqrcia drzewa do dnia 30 czenrvca 2019 r.
Nie nalicza6 optat za usuniqcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4, 5 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

1.

2.
3.

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego dnia 11.06.2018r. wptynql wniosek Gminy Miasto t_6dz

1.2018.G2, o wydanie zezwolenia na usunigcie topoli
pnia '140 cm, znajdujqcej sig w pasie drogowym al.
124133 w obrqbie G-2) W uzasadnieniu podano, ze
lamania sig oraz prochnieje OSwiadczono r6wniez, ze

ww. dzialka ewidencyjrra jest wlasnoSciq Gminy Miasto Lod2 Ponadto strona wniosta o zwolnienie
z obowiqzku wykonania nasadzen zastgpczych z uwagi na brak miejsca.

Po przeprowad;zeniu oglqdzin drzewa w dniu 10.07.2018r. itwierdzono, ze topola w{oska, we
wniosku okreSlona jako mieszaniec euroamerykanski, jest pr6chniejqca, pochylona, z odchodzqcq
korowinq. Z uwagi na oslabione wlaSciwoSci mechaniczne i zachwianq stitykg drzewo jest bardziej
podatne na przewr6cenie lub zlamanie, przez co stanowi zagrozenie bezpieczeristwa ludzi i mienij
w istniejqcych obiektaclr budowlanych oraz ruchu drogowego. Podczas oglgdzin, w obrgbie drzewa nie
stwierdzono obecnosci ,ckazow gatunkow objgtych ochronq prawnE.

Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. g3a ust. 1 orazart.90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. ZtreSci cytowanych przepis6wwynika,
2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje wojt, burmistrz alboprezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunigcia drzewa lub irzewu z terenujej cz:q6ci wpisanej do rejestru zabytkow - wojew6dzki konsenruator zabytkow. Gdy

n? pr3vvssh powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoSci wykonuje marszalek
omias;t na mocy art. 86 ust. 1 pkl 4, 5 cyt. ustawy za usunigcie drzew i krzew6w niew przypadku drzew lub krzew6w zagral4Ecych bezpieczehstwu ludzi i mienia

, a takie sytuacje wystgpujq
ajblizszym sqsiedztwie usuwanei
ia nasadzenia zastqpczego.

iq w pasie drogowym d169 publicznych, nie wymaga uzgodnienia
art.83a ust.2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie



1.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art.127 S 1, 129 51 iS2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 1 i2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze ztzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-odzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art.. 127a $ 1 i 2 Kpa).
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z ZEdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art.1 30 g a Kpa ).
Usuniqcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyli potraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bgdzie podritawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Lfzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zwierzqt
objgtych ochronq prawnq (art. 52 uoop)oraz humanitarnego traktowaniazwier:zqtdzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyli, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzew i krzew6w oraz
zwr6ci6 sig ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza decyzja nie jest
to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa odzakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art.52
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Otrzvmuia:
Gmina Miasto t-odz
adres do korespondencji :

Zarzqd Zieleni M iejskiej
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 t 6d2
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Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (Dz. U.22018 r. poz. 1044).
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