
Marszalek Wojew6dztwa t odzkiego

RSll.71 20.1.330.201 8.SM t-od2, dnia 21 sierpnia 2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 8i3 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust, 1, 2a i 6, art. 83c ust. 1, art. 83d ust. 1, art. 86 ust. 1

pkt4, 5 i 10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22018r.,
poz.142 ze zm.) orcz aft.. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania adnrinistracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U.22017 r., poz. 1257 zezm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto t-6d2 (pismo
znak: LZM.WZ,M.2T.501.28.2018.8W z dnia 21 mala 2018 r.) o wydanie zezwolenia na usuniqcie dw6ch
sztuk drzew z terenu pasa drogowego ul. Smutnej w l-odzi, na wysoko6ci numeru 15 (dzialka nr 70121
w obrqbie B-53), Marszalek Wojew6dztwa t_6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolif' Gminie Miasto l-od2na usunigcie 2 szt. lip drobnolistnych o obwodach pni: 159 cm i 172 cm,

mierzonych na wysokoSci '1,3 m (odpowiednio drzewa nr 1 i 2 wg wniosku strony), z: terenu pasa
drogowego ul. Smutnej w t-odzi, na wysokoSci numeru 15 (dzialka nr 70t21 w obrgbie Et-53), zgodnie
zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawcq na mapie dotqczonej do wniosku.

2" OkreSli6 termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 30 Kwietlia 2019 r.

3. Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzew,
art.86 ust. 1 pkt4,5 i10 ustawyzdnia 16 kwietni

U ZASA
Do Marszalka Wojew6dztwa t_6dzkiego w

22M.WZM.2T.501.28.2018.UW z dnia 2i maja 2018
drzew z terenu pasa drogovrego ul. Smutnej w t_odzi,
B-53). W uzasadnieniu wniosku podano, 2e drzewa
okreSlone wart.83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietni
22018 r., poz. 142 ze zm.).

Pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew
2018 r. oglqdziny terenowe, w wyniku kt6rych ustalon
drobnolistnych o obwodach pni: 159 cm i 172 cm, mie
i 2 wg wniosku strony). Drzewa sq maftwe, na ich p
owocniki grzyb6w. lstnieje ryzyko, ze podczas siln
przemieszczajqcych sig w iclr pobli2u ludzi lub pojazdo

Podczas oglgdzin terenowych w obrgbie drzew wnioskowanych do usuniqcia nie stwierdzono
obecno6ci dziko wystqpujqcych okazow gatunk6w chronionych.

na us l:d:;",il ;:ii"ii"y,"=';i3xi;i1llffi[ ; xJ"ffi t:;w:HlEudzie 1ly z tego o art. 86 ust. 1 pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia '16 kwietni!2004 Podstaw ania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi tak2e
art. 83a ust. 1 oraz afi. 90 usitawy o ochronie przyrody. Z tre6ci cytowanych przepis6w wynika, 2:e zezwolenip
na usunigcie drzewa lub kr:zewu z terenu nierucho ro6ci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miast4,
a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci lub iei czeSdi
wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w. Je2eli prezydent miaster nj drawich
powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynno$ici wykonuje marszalek wojew6dztwa.

JednoczeSnie biorqc pod uwagq, 2e w sqsiedztwie drzew wnioskowanych do usuniqrcia, w pasib
drogowym ul. Smutnej w todzi, brak jest miejsc do wprowadzenia nowych nasadzeh, grararantujqcycfr
prawidlowy rozw6j sadzonerk (ze wzglgdu na znaczne zabudowanie terenu oraz kolizie z istnii:iicia
infrastrukturq technicznq), odstqpiono od obowiqzku wykonania nasadzeh zastgpczych, o'ktOrym mo*H
w art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody



Zgodnie z treSciq art. 83a ust.
za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odii, v,t zwiqzku z niewyra2eniemza uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi, v't zwiqzku z
stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania crojektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powy2size pod uwagg, otzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

'1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Sarnorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, tiry terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 i$ 2 Kodeksu postqpowania administracyjnBgo).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig pravVg do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decylq (art. 127a $ 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego).

3. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonianiu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyli (ad. 130 S 1 i S 2 Kodeksu administracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, $dy jest zgodna z2qdaniem
wszystkich stron lub jeZeli wszystkie strony zrzekly siq prawa do
Kodeksu postgpowania administracyjnego).

odwolania (art. 130 $ 4

Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji
usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie

zostanie jako
do wymierzenia

administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od obowi przestrze ga n ia zakaz6w
dotyczqcych niszczerria gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk , schronieh zwierzal
objgtych ochronq prawnq (art.52 ustawy o ochronie przyrody) oraz ego traktowania zwierzqt
dzikich.

7. W pzypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, o$toi bqdz gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkq drzew oraz lwrocic siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdy2 niniejsza decyzja nie jbst to2sama z uzyskaniem
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w ad. 51 ust. 1 i art. 52L ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.

z up. Marszalka
Wojew6d::(wa t-6dzkiego

Jakub Gajewski
p.o. Dyrektor{ Departamentu

Rolnictwa i Oc;hronv Srodowiska

Otzvmuia:

1. Gmina Miasto t-od2
Adres do korespondencii:
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 N-od2

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei,
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity:
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.
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