
Ma rszalek Vlfojewod ztw a L6dzkieg o

RSil.71 20. 1.350.20'1 8.SM 1,6d2, dnia 2 4sierpnia 2018 r.

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

pkt4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22018r., poz.142
ze zm.) oraz art. 104 ustawy' z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto t-6dZ (pismo znak:
ZZM.WZM.ZT.50'1.154.2018.WS z dnia 21 mla 2018 r.) owydanie zezwolenia nausunigcie czterech sztuk
drzew z terenu pasa drogowergo ul. Przybyszewskiego w t-odzi, w pobliZu skrzyZowania z ul. Czajkowskiego
(dzialki nr 29122 i 29127 w obrrTbie W-20), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwofie Gminie Miasto L6d2na usuniqcie 4 szt. drzew, wynnienionych w poniz:szejtabeli, z terenu pasa

drogowego ul. Przybyszerwskiego w Lodzi, w pobliZu skrzyZcrwania z ul. Qzajkowskiego (dzialki nr 29122
i29127 w obrqlbie W-20), zgodnie z lokalizaqq wskazanq przez wniosklrdawcq na mapie dofqczonej
do wniosku:

L.p.
Nunner inw. drzewa na
mapie dolqr;zorrej do

wniosku
Nazwa gatunku drzewa Obw6d p

w
nia dn:ewa, mierzony na
ysokoSci 130 cm

1 1 Wierzba placzeca |0 cm i 134 cm

z. 2 Wierzba placzqca 88 cm, 89 cm i 83 cm

? 3 Robinia akacjowa 112 cm

4 4 Wiezba placzqca 157 cm

Okre6li6 termiin usuniQcia drzew, wymienionych w punkcie 1, ia 30

Nie naliczad; oplat za usuniqcie drzew, wymienionych w
art. 86 ust. 1 plkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

nkcie 1. na Dodstawie

UZASADNIENIE
Do Marszafka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miar;to L6dZ (pismo znak.

ZZM.WZM.ZT.501.64.2018i.WS z dnia 21 mla 2018 r.) o wydanie zezwolenih na usuniqcie czterech sztuk
drz ,a drogcrwego ul. Przybysz Lodzi, w pobliZu sk ia z ul. Czajkowskiego
(dz 9127 w obrqbie W-20). W u wniosku podano, a sq zamierlqce oraz
sta ,e dla wiat l3arazowych. W ial wymagania form Slone w art. 83b ust. 1

ustawy z dnia 16 kvrietnia l.004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2p18 |., poz, 142 ze zm.).
Pracownicy Urzgdu Nlarszafkowskiego Woje

2018 r. oglgdziny terrenower, w wyniku kt6rych ustalon
drzew wg wniosku sitrony; obvl,ody pni mierzone na wy

- nr 1 - I s:zt. dwupniowej wierzby placzqcej
szczqtkowq korong (uridoczne sq Slady po od
rozwidleniu sq widoczne rozlegle ubytki z wyp

- nr 2 - 1 szt. trzypniowej wierzby placzqcej o o
Zywq korong ze Sladami po odlamanych kona
przy ul. Czerlkowskiego 2; na pniach i konarach stwierdzono liczne owodniki grzyb6w;

- nr 3 - 1 srzt. robinii akacjowej o obwodzie pnia 112 cm - drzewir posiada Zywq koronq bez
nadmiernego posuszu; na pniu stwierdzono rozlegfy ubytek wglqbny z gyprochnieniem;

- nr 4 - 1 sz1l. wierzby ptaczqcq o obwodzie pnia 157 cm - drzewo pQsiada zywq, slabo rozwiniqtq
koronq; pierl jest poohylony w stronq ciqgu garazy przy ul. Czajkovyskiego 2, opiera siq o dach

2



garuzu powodujqa jego uszkodzenia (widad wyraZne odksztalcenie); na konarrach stwierdzono
owocniki grzyb6w.

Przedmiotowe drzewa rosnq w pasie drogowym ul. Przybyszewskiegcr w t-odzi, w bezpoSn:dnim sqsiedztwie
ciqgu gara2y, zlokalizowanego przy ul. Czajkowskiego 2. lstnieje ryzyko, Ze podczas silnego wiatru zlamiq siq
one lub przewr6cq w strong garcZy lub przemieszczlqcych sig w ich pobliZu lud:li.

Podczas oglqdzin terenowych w obrqbie drzew wnioskowanych do usunigciaL nie stwierdzono
obecnoSci dzi ko wystq pujqcych okaz6w gatu n k6w ch ron ion ych.

Po przeanalizowarniu zgromadzonego materialu dowodowego, wniosek o wydanie zezwolenia
na usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji uznano za zasiadny. Zezwolenia
udzielono bez pobrania oplaty z tego tytufu, w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 4 ustarrvy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r.
o ochronie przyrody. Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie starrowi takZe art. B3a
ust 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z tre6ci cytowanych przepisow wynil<a, 2e zezwolenie
na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci wydaje w6jt, burmistz albo ;crezydent miasta,
a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci lub jej czgSci
wpisanej do rejestru zabytkdw - wojew6dzki konserwator zabytk6w. Jezeli prezydent miasta na prawach
powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojew6dztwa.

Jednocze5nie biorqc pod uwagq, 2e w sqsiedztwie drzew wnioskowanych do usuniqcia brak jest
miejsc do wprowadzenia nowych nasadzei, gwarantujqcych prawidfowy rozw6j sadzonek (ze wzglqdu
na bardzo gqste zadrzewienie terenu), odstqpiono od obowiqzku wykonania nasadzeh zastqpczych, o kt6rym
mowa w art. 83c ust. 3 ustiawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z treSciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszel decyzji uznano
za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi, w zwiqzku z niewyraZeniem
stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszeglo zezwolenia.

Biorqc powyzsze pod uwagg, ozeczonojak w sentencjr.

Pouczenie:

'1. Od niniejszej decyzji przysfuguje stronie odwolanie do SamorzEdowego Kolegiurn Odwolawczego
w Lodzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie'14 dni od daty
jej otrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 iS 2 f(odeksu postgpowania administracyjnego).

2 W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze ztzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu adminirstrac.ii publicznej, kt6ry wydal decyzjq @rt.. 127a li 1 Kodeksu postQpowania
adm inistracyjnego).

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

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zlgodna z2qdaniem
wszystkich stron lub jr,.zeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesierria odwolania (art. 130 S 4
Kodeksu postqpowania administracyjnego).

5. Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt '1 ustawy o ochronie przyrocly).

6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronief zwierzqt
objqtych ochronq prawnE (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanil,arnego traktowania zwierzqt
dzikich.

7. W pzypadku stwierdzrenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowel decyzji, naleZy wstrzyma6 wycinkg drzew ora;u zwroci6 siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnegrc Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), 1 dyZ niniejsza decyla nier jest toZserma z uzyskaniem
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.


