
M a rszale k Woj ew6d zhtt a L6dzkie g o

RSI l. 71 20. X .276.201 8. AW Lod2, dnia 2,4 sierpnia2Aft r.

DECYZJA
Na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust. 1, art.83a ust.2a, art.83a ust. 15, art. B3c ust. 1,

art. B3d ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jedncrlity: Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) oraz arl. 104 ustawy z dnia 14 czeruvca 1960 r. - Kodeks
postqpowania administr,acyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 20'17 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu
wniosku znak'. ZZM.WZ.M.ZT.501.6X.201B.BW z dnia 21.05.2018 r. o wydanie zezwolenia na usunigcie
jednej robinii akacjowej z terenu pasa drogowego ul. Ok6lnej w t-odzi (dzialka nr 59/9 w obrgbie E-15),
na wysoko6ci posesji nr 188, zloZonego w Urzqdzie Marszalkowskim Wojewodztwa t6dzkiego w dniu
30.05.2018 r. przez Gming Miasto Lod2 zls w t-odzi przy ul. Piotrkowskiej '104 (adresi korespondencji:
Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 L6dZ), Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

orzeka:
1. Zezwo'lif Gminie Miasto L6d2na usuniqcie jednej sztuki robinii akacjowej (o obwodzie pnia 291 cm,

mierzonym na wysokoSci 130 cm), rosnqcejw pasie drogowym drogi powiatowej - ul. Ok6lnejwt-odzi
(dzialka nr 59/9 w obrqbie B-15), na wysoko6ci posesji nr 188.

2. OkreSlic termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 grudnia 2018 r.

3. Nie nalicza6 oplaty za usuniQ,cie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art.86 ust. 1

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

Dniia 30.05 .2018 r. do Umsdu 

Ulvr:rl'Saffi}J,"=nl'1r","-odztwa 

t6dzkieso wprynqr wniosek
Gminy Miasto t-6dZ (pismo znak'. ZZM.WZMZI .501.61.2018.8Ur12dnia21.05.2018 r.) o wydanie zezwolenia
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 obrgbie B-15), na wysokoSci posesji nr 188. W uzasadnieniu podano, ze drzewo
posiada pr6chniejqce ubytki pnia i zamiera. Jednocze6nie zwr6,:ono sig z proSbq o zwolnirenie z obowiqzku
wykonania nasadzeh zamiennych, ze wzglqdu na brak miejsc gwarantujqcych prawidlowy rozwoj drzew
i zachowanie ich zywotnoSci; wyjaSniono, 2e nasadzenia mogylyby kolidowa6 z infrastrukturq podziemnq
(drzewo przeznaczone do usuniqcia roSnie na gazociqgu i w bliskiej odleglosci od kanalizaqi - 2,4 m),
a ponadto robinia graniczy z terenem, ktory jest gqsto porcsniqty drzewami i krzew,ami oraz mrlcno
zacieniony. Do wniosku dolqczono mapQ z lokalizacjq drzewa pzewidzianego do usuniqcia.

W wyniku oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 21.06.2018 t. przez inspektorow
Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dz:twa t-6dzkiego, ustalono, :Ze objqte wnioskiem drzewo to 1 szt. robinii
akacjowej(o obwodzie pnia 29'1 cm, rnierzonyrn na wysokoSci 1130 cm), rosnqcej na terenie pasa drogowego
ul. Okolnej 'w t-odzi (dzialka nr 59/9 w obrgbie B-15), na wysoko6ci posesji nr'188. Przeclmiotowe drzewo
maZywEkoronq, z niewielkq iloSciq p'osuszu;jego pieh jest prosity, ale spr6chniaty (brak na nim widocznrych
duzych ubytk6w wglqbnych, ale w szczelinach kory wok6{ podstawy pnia stwierd:zono zaleg4qcq
pr6chnicq, litora wsypala siq z jego t,rvngtrza), stwierdzono na nim takze pozostalo5ci owocnik6w grzy'b6w
pasozytniczych i naroSla rakowe. Drzewo roSnie blisko jezdniul. Ok6lnej, znajduje siq przy nim takze chodnik
dla pieszych idwa wjazdy na prywatne posesje (przy ul. Ok6lnej 188 iul. Ok6lnej 190). W poblizu drzewa
zlokalizowane sq takze przewody linii energetycznej. Objgta wnioskiem robinia akacjowa jest duza,
posiada wartoSd przyrodniczq (m.in. neutralizacjazanieczyszczeh atmosferycznych) i walory krajobrazowe
(drzewo wsp6ltworzy zieleh przyulicznq), nie ma wartoSci kulturowej. Podczas oglgrCzin terenowych
w jej obrgbie nie stwierdzono obecnoSci dziko wystqpujqcych okaz6w gatunkow chronionych. Oglgdziny
terenowe potwierdzily tak?e, ze w okolicy usuwanego drzewar pas drogowy ul. Okolnej jest do6c gqsto
poroSnigty drzewami i kzewami, a ir;tniejqce wqskie pasy trawnika nie gwarantujq prawidlowego wzrostu
i rozwoju nowych nasadzefi.



W toku postqpowania ustalono, ;2e dzialka nr 59/9 w obrqbie B-'15 w Lodzi, na terenie kt6rej
znajduje siq roloinia akiacjowa wnioskowarna do usunigcia, stanowi pas drogowy drogi pubilicznej (drogi
powiatowej) - ul. Ok6lnej.

Majqc na uwadlze, 2e objgta wnioskiem robinia akacjowa stwarza zagtolenie bezpieczehstwa
ludzi, mienia i ruchu drogowego (drze,wo jest spr6chniale w rejonie podstawy pnia, stwierdzono
na nim naro5la rakowe i jest zaatakowane przez grzyby pasozytnicze, dlatego tez istnieje zagroZenie,
2e podczas silnego wiartru zlamie sig i przewr6ci w stronq chodnika dla pieszych, wjazdow na posesje
przy ul. Ok6lnej 188 i ul. Ok6lnej 190 lub w strong jezdni ul. Ok6lnej orazprzemieszczlqcych siq w poblizu
ludzi i pojazdow; jednoc;zeSnie upadajqce drzewo lub jego konar moZe takze uszkcdzii lub zerwae przewody
liniienergetycznel,znajdlujqcesiqwpoblizurobinii),dzialal4cwoparciuoart.36usit. lpkt4i5ustawyzdnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 t., poz. 142 ze zm.), Marszalek
Wojew6dztwa todzkiego udzielil zezwolenia na jej usunigcie, bez pobrania oplaty z tego tytu{u. Podstawq
prawnA do wydania dec,yli w przedmiotowym zakresie stanowiq takZe art. 83 ust. '1, art. 83a ust. 1 iart. 90
ustiawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwole>nie na usunigcie drzewa
lub krzewu z terr-.nu nieruchomoSciwydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta (z wyjqtkiem nieruchomoSci
lub jej czqSci wpisanej ,Co rejestru zabytkriw), a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu
sprawuje funkcjq starosty, zezwolenie wydaje marszalek wojew6dztwa. Jednocz:eSnie biorqc pod uwagq,
ze pas drogowy ul. Okolnejwt-odzijest do5c gqsto poroSniqty drzewami i kzewami, istniejqce w jego obrgbie
wqskie pasy trawnika nie gwarantujq prawidlowego wzrostu i rozwoju nowych nasadzeh, a poniadto moZliwa
jest kolizja nowego nasadzenia z istniejqc;ym uzbrojeniem podziemnym [wydruk mapy sieci technicznego
uzbrrojenia terenu, dostrTpnej na portalu internetowym t-6dzkiego OSrodka Geodezji (http://rnapa.lodz.pl)
potwierdza, ze mogloby ono kolidowae z gazociqgiem, sieciq kanalizacyjnq, sieciq energetycznq i sieciq
telekomunikacyjnql, odstqpiono od obowiqzku odtworzenia zieleni, o ktorym mowia w art. 83c ust. 3 ustawy
o ochronie przyrody.

Zgcldnie z tre(;ciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronje przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano
za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi, w ;zwiqzku z niewyraZeniem
stanowiska pzerz RDOSi w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszegcl zezwolenia.

Biorqc powy2szre pod uvragq, otzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
1. Od niniejszel decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego l(olegium Odwolawczego

'w Lodzi, wniesione :ra poSrednictwem Marszalka Wojewodztwa l-odzkiego, vv terminie 14 dni od daty

.iej otzymania (art. 1127 S 1, 129 S 1 i S :2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania

w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze ztzec sig prawa do wniesienia

odwolania wrcbec orgtanu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-odzkiego o6wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i Si Z Kodeksu
postqpowan ia ad m iniistracyj nego).

4. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odw,olanra, gdy jest zgodna
z Zqdaniem wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wnie,sienia odwoliania (art. 130

$ 4 Kodeksu postqpc,wania administracyjnego).
5. Usunigcie drzewa poza terminem okre5lonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane

zostanie jalro usuniqcie drzewa be,z wymaganego zezwolenia, co stanowii bqdzie podstawq
do wymierzenia administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqrcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczernia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronrieh zwierzqt
objqtych ochronq prawnE (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

7. W przypadku stwierclzenia obecno6ci gatunkow chronionych, ich siedlisk; ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przednriotowej decyzji, nalezy wstrzymac wycinkq drzewa oraz ;:wrocic siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyZ niniejsza decyla nie jerst tozsama z uzyskaniem
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