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RSI r. 71 20. 1 .276.2018.Aw oltodz, dnia /.4 sierpnia2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art. E3 ust.'1 pkt 1, art.83a ust.'1, art.83a ust.2a, art.83a ust.6, art.83c ust. 1,

art. 83d ust. 1, art. 86 ust. '1 pkt 4 i 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz. U. z:,2018 r., poz. 142zezm.) orazarl.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administt'acyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2017 r., poz. 12157 ze zm.) - po rozpatrzeniu
wniosku znak: ZZM.W;2M.2T.501.61.2018.8W z dnia 21.05.2018 r. o wydanie zezwolenia na usuniqcie
jednej robinii akacjowej z terenu pasa drogowego ul. Ok6lnej w t-odzi (dzfratka nr 59/9 w obrgbie B-15),
na wysokoSci posesji nr 188, zloZonego w Urzgdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa t-odzkiego w dniu
30.05.2018 t. pzez Gminq Miasto Lod2 zls w t-odzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondencji:
Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 L6d2), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolif Gminie Miasto Lod2na usuniqcie jednej sztuki robinii akacjowej (o obwodzie pnia 291 cm,

mierzonym na wys'ckoSci 130 cm), rosnqcejw pasie drogowym drogi powiatowej - ul. Okolnejwt-odzi
(dzialka nr 59/9 w obrqbie B-15), na wysoko5ciposesjinr 188.

2. Okre5lic termin usiuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1 , do dnia 3'! qrudnia 2018 r.

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

pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Dnia 30.052018 r. do Urzsdu 

Urvr:,.l,s,ffilJ"tn)'ir","- 
odztwat-6dzkieso wprynqt wniosek

Gminy Miasto i-6d2 (pisrno znak:22M.WZMZT.501.61.2018.BW z dnia21.05.2018 r.) o wydanie zezwotenia
na usuniqcie 1 szt. robinii akacjowej (o obwodzie pnia 291 cm) z terenu pasa drogowego ul. Ok6lnej w t_odzi
(dzialka nr 59/9 w obrqbie B-15), na wysokoSci posesji nr 188. W uza:;adnieniu podano, ze drzewo
posiada prochniejqce ubytki pnia i zamiera. Jednocze6nie zwrocono sig z proSbq o zwolnienie z obowiqzku
wykonania nasadzeh zamiennych, ze wzglgdu na brak miejsc gwarantujqcych prawidlowy rozwoj drzew
i zachowanie ich zywotno6ci; wylasniono, 2e nasadzenia moglyby kolidowac z infrastrukturq podziemnq
(drzewo pzeznaczone do usuniqcia roSnie na gazociqgu i w bliskiej odlegloSci od kanalizaCli - Z,+ my,
a ponadto robinia graniczy z terenem, kt6ry jest gqsto poro6niqty drzevrami i krzewami otraz mocno
zacieniony. Do wniosku dotqczono mapezlokalizacjqdrzewa przewidzianego do usuniqcia.

W wyniku oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 21.06.2018 r. przez inspektorow
Urzgdu Marszalkowskielgo Wojew6dztwa t-odzkiego, ustalono, ze objgte wnioskiem drzewo to 1 szt. robinii
akacjowej (o obwodzie pnia 291 cm, miezonym na wysoko6ci 130 cm), rosnqcej na terenie pasa drogowego
ul. Ok6lnej w Lodzi (dziiatka nr 59/9 w obrgbie B-15), na wysokoSci posesji nr 188. Przedmiotowelrzewo
ma2ywq koronq, z niewielkq iloSciq posuszu;jego pieri jest prosty, ale spr6cfrnialy (brak na nim widocznych
duzych ubytk6w wglgbrnyc;h, ale w szczelinach kory wok6l podstawy pnia stwierdzono zalegajqcq
prochnic9, kt6ra wsypalia siq z jego wnqtrza), stwierdzono na nim takze poz:ostalo6ci owocnik6w gr2yb6w
pasozytniczych i naroSla rakowe. Drzewo roSnie blisko jezdni ul. Okolnej, znajrluje siq przy nim takze chodnik
dla pieszych idwa wjazrly na prywatne posesje (przy ul. Ok6lnej 188 iul. Okolnej 190). W poblizu drzewa
zlokalizowane sE takzer przewody linii energetycznej. Objgta wnioskiem robinia akacjowa jest duza,
posiada wartoSc przyrodniczq (m.in. neutralizaqa zanieczyszczeh atmosferycznych) i walory krajobrazowe
(drzewo wsp6ltworzy zieleh przyulicznq), nie ma warto6ci kulturowej. Podczas oglqdzin terenowych
w jej obrqbie nie stwierdzono obecnoSci dziko wystgpujqcych okaz6w gatunkow chronionych. Oglgdziny
terenowe potwierdzily takze, ze w okolicy usuwanego drzewa pas drogowy ul. Okolnej jest doS6 gqsto
poroSniqty drzewami i krzewami, a istniejqce wqskie pasy trawnika nie gwarantujq prawidlowego wzrostu
i rozwoju nowych nasad:len.



W toku postqpowania ustalono, 2e dzialka nr 59/9 w obrgbie B-15 w Lodzi, na terenie kt6rej
znajduje sig robinia akacjowa wnioskowana do usuniqcia, stanowi pas drogowy drogi publicznej (drogi
powiatowej) - ul. Ok6lnej.

Majqc na uwadze, ze objqta wnioskiem robinia akacjowa stwarza zag;roZenie bezpieczehstwa
ludzi, mienia i ruchu drogowego (drzewo jest sprochniafe w rejonie podstawy pnia, stwierdzono
na nim naroSla rakowe i jest zaatakowane przez grzyby pasozytnicze, dlatego tez istnieje zagro2enie,
2e podczas silnego wiatru zlamie sig i przewr6ci w stronq chodnika dla pieszych, wjazd6w na posesje
przy ul. Ok6lnej 188 i ul. Okolnej 190 lub w strong jezdni ul. Ok6lnej oraz przemiet;zczajqcych siq w poblizu
ludzi i pojazdow; jednoczeSnie upadajqce drzewo lub jego konar moZe takZe uszkodzi6 lub zerwal przewody
liniienergetycznej,znfdujqcesiqwpoblizu robinii), dziallqcwoparciuoart. BGust. 1 pkt4 i5 ustawy zdnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.), Marszalek
Wojew6dztwa t-odzkiego udzielit zezwolenia na jej usuniqcie, bez pobrania oplaty z tego tytulu. Podstawg
prawnq do wydania decyli w przedmiotowym zakresie stanowiq takze art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1 iart. 90
ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa
lub krzewu z terenu nieruchomo5ciwydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta (z wyjqtkiem nieruchomoSci
lub jej czqSci wpisanej do rejestru zabytkow), a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu
sprawuje funkcjq starosty, zezwolenie wydaje marszalek wojew6dztwa. JednoczeSnie biorqc pod uwagg,
ze pas drogowy ul. Okolnejwt-odzijest do5c gqsto poroSnigty drzewami i krzewami, istniejqce w jego obrgbie
wqskie pasy trawnika nie gwarantujq prawidlowego wzrostu i rozwoju nowych nasadzeh, a ponadto mo2liwa
jest kolizja nowego nasadzenia z istniejqcym uzbrojeniem podziemnym [wydruk mapy sieci technicznego
uzbrojenia terenu, dostgpnej na portalu internetowym L6dzkiego OSrodka Geodezji (http://mapa.lodz.pl)
potwierdza, ze mogloby ono kolidowac z gazociqgiem, sieciq kanalizacyjnq, sier;iq energetycznq i sieciq
telekomunikacyjnql, odstqpiono od obowiqzku odtworzenia zieleni, o ktorym mow€r w art. 83c ust. 3 ustawy
o ochronie przyrody.

Zgodnie z treSciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronje przyrody, projekt niniejszej decyli uznano
za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, w z:wiqzku z niewyraZeniem
stanowiska pzez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczonojak w sentenc.lt.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samozqdowego flolegium Odwolawczego

w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjrrego).

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

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec siq prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dnierr dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje sig ostateczna iprawomocna (art. 127a $ 1 iS 2 Kodeksu
postqpowan ia ad m inistracyj nego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna
zZ4daniem wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130

$ 4 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
5. Usunigcie drzewa poza terminem okre5lonym w punkcie 2 sentencji niniejseej decyzji potraktowane

zostanie jako usuniqcie drzewa bez 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 zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronien zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (art.52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

7. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymac wycinkQ drzewa oraz zwroci6 siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyZ niniejsza decyzja nie jest toZsama z uzyskaniem



zezwolenia na odstQpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrooy.
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2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowel
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 22018 r. poz. 1044) -zal4cznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.
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