
2.

3.

Ma rszalek'Wojew6d ztw a L6dzkieg o

4t
t-6d2, dnia 4U steftlt L 2O1g r.

RSil.71 20. 1.393.201 8.KS

DECYZ:JA

Napodstawieart.8iri ust. 1pkt1,art.83aust. 1i2a,arl.83cust. 1i3,art.83dust. 1i2,ar1.B6us;t. 1

pkt4 i5, art. 90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.z2018 t. poz. 142.2e
zm.), art. '104 ustawy z dni,ia 14 czerwca 1960 roku - l(odeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
22017 r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Lod2z dnia 29 maja2OlB r. o znaku:
22M.W2M.2T.501.59.2013.t::32, o wydanie zezwolenia n;a usunigcie jesionu pensylwahskiego z terenu pasa
drogowego drogi publicznej - ul. Pabianickiej w Lodzi, Marszalek Wojew6dztwa t-odzkiego

orzeha

Zezwoli6' Gminie Miasto Lod2 na usunigcie jesionu pensylwahskiego o obwodach pni 138+128 cm
z terenu dzialki ewidencyjnej 605 obrqb G-40, stanowiqcej pas drogowy ul. Pabianickiej w Lodzi (ptrzy
skzyzowaniu z ul. Rudzkq), zgodnie zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawcg na rnapie dolqczonej
do wniosku.
Okre6li6 termin usuniqrcia drzewa do dnia lJO czerwr;a 201g r.

Nie nalicza6 oplatza usuniqcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt4 i5 ustawy zdnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody.
Uzale2ni6, wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji od
zastqpienia go Wzez Gminq Miasto t-6d2 nowym drzewem - Sliwq wisniowq o dobrze wyksztalcclnej
koronie iprawidlowo uformowanej bryle korzeniowej, o obwodzie pnia nie mniejszym ni212 cm (porniar
na wysokoSci 100 cm).
Ustalic: a) termin utrkonania nasadzenia zastgpczego do dnia 31 grudnia 201g r.,

b) lokalizacig wykonania nasadzenia zastgpczego na terenie dzialki er,videncyjnej 4/154
obrgb G-10 w t-odzi, stanowiqcej pas drogowy al. Jana Pawla ll, zgodnie z lokalizaclq
wskazanq przez Gminq Miasto l_od2we wniosku.

Zobowiqza6 Gminq Miasto Lod2, do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L5dzkiego informacji
o wykonaniu obowiq;zku nasadzenia zarstqpczegr), 1y terminie 14 dni od dnia wyl<onania, podajqc
faktycznq datq posadzenia oraz zalqczalqc plan sytuacyjny z zaznaczonq lokalizacjq posadzonr:go
drzewa.

UZASADNIENIE

Dnia 30 mala 2018 r. do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynqt wniosek Gnriny Miasto t_6dZ
o wydanie zezwolenia na usunigcie jesionu pensylwariskiego o obwodach pni 138+128 cm z terenu dziialki
ewidencyjnej t)05 obrgb G.[0, stanowiqcej pas drogowy ul Pabianickiej w l-odzi (przy skrzyzowaniu z ul.
Rudzkq). Do wniosku dolqczono dokumenty okre6lone w art.83b ustawy z dnia 16 l<wietnia 2OO4.r
o ochronie przyrody i oSwiadczono, ze Gmina Miasto t-6dz jest wlaScicielem ww. nieruchomoSci.

W uzasadnieniu wniosku jako ptzyczyne zamierzonego usunigcia drzewa wskazano na zamieranie
i calkowite obumarcie jednego z pni.

W dniu 10 lipca 2018 r. pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6d;ztwa t-odzkiergo
przeprowadzili oglgdziny drz,ewa, podczas ktorych stwierdzono zasadno56 wniosku. Drzewo jest zamierajqce,
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jeden z dw6ch pni jest calkowicie obumarly, a korona drugiego pnia posiada posusz w iloSci okolo 30% jej
objgtoSci. Odciqcie jedynie obrumarlego pnia spowodowaloby istotne zilburzenie statyki drzewa
i niebezpieczefis;two przewr6cenia sig na samochody prze1e2d2a14ce ul. Pabianickq lub torowisko
tranrwajowe i trakcjg elektrycznil, np. podczas silnych podmuch6w wiatru. Jesion posiada oslabione
wla6ciwo6ci mechaniczne i stanowi zagrozenie bezpieczehstwa ludzi oraz mienia w istniejqcych obiektach
budowlanych ora;z bezpieczehstwer ruch u drogowego.

Na podstiawie art. 83c ust. 3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ uzaleznit
wydanie zezwolenia na usunigcier drzewa od wykonania nasadzenia zastqpczego w postaci jednej Sliwy
wi5niowej o dobrzle wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle kozerriowej, o obwodzie pnia nie
mniejszym niZ12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm); na terenie pasa drogowego al. Jana Pawla ll wt-odzi-
zgodnie z tre6ciq wniosku.

Podczas oglgdzin, w obrqbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzcr,no wystqpowania okaz6w
gatunk6w prawnire chronionych. Llwzglgdniajqc povrryzsze okoliczno5ci, wniosell o wydanie zezwolenia na
usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentenr:ji decyzji nalelalo uznac za l:asadny

Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanouri takze art 83a ust. 1 oraz
art. 90 ustawy zdnia 16 kwietnia',>-004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. LJ.22018 r. poz. 1422e zm.). Z treSci
cytctwanych przepris6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomoSci lub jej
czq6ci wydaje wo.it, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku nieruchomo5r:i lub jej czgsci wpisanej do
rejestru zabytkow - wojewodzki konserwator zab,ytk6w. Jezeli prezydent miasta na prawach powiatu
sprawuje funkcjq starosty, czynno$ci wykonuje mars:zalek wojew6dztwa. Natomiar;t na mocy art. 86 ust. 1 pkt
4 i ti cyt. ustawy :za usunigcie drzew nie nalicza sig oplaty w przypadku drzew lub kzewow, kt6re zagraaalq
bezpieczehstwu lt.tdzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych i bezpiec;zefistwu ruchu drogowego,
a z takie sytuacje wystgpujq w omerwianym przypadku.

Projekt niniejszej decyli zostal uznany za uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srorlowiska w t-odzi w zwiqzku z niewyrazeniem stanowiska w ciqgu 30 dni od dnia otrzymania projektu
zeavolenia.

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
roktt o oplacie sketrbowej (t.j. Dz U. z 2018 r. poz. 1044) - zalqcznik do ustawy, cz:. lll pkt 44, kol4, pkt 6.

Biorqc powyzsze pod uwag;g, orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samozqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojewodztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (ar|.127 S 1, 129 $1 i 52 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Przed uplywr:m terminu do wniesienia odwolarria decyla nie ulega wykonuniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 1 i2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec siq pravva do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6rv wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojewodztwa t-odzkiego oSwiadczenia o zrzec;zeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i 2 Kpa).
Decyla podlega wykonaniu przed uplywem teruninu odwolania, gdy jest zgodna z Zqdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art.130 g a Kpa ).
Jezeli nasadzenie zastqpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewo nie zachowa zywotno6ci po
3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decy;zji lub przed uplywem tego
terminu, z ptzyczyn zale2nych od posiaclacza nieruchomo6ci, nalcrzony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzek ich posadzenia. W pzypadku niewykonaniil nasadzenia zastqpczego
zgodnie z zezwoleniem, bgdq miaty zasl,osowanie przepisy o pori;tqpowaniu egzekucyjnym
w administrar:ji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy zdnia 1(i kwietnia 2004r. o ochronie przyrody).
Usuniqcie dr;zewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt I uoop).
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7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrze gania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronien zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowa nia zwierzqtdzikich.

8. W pzypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzyma6 wycinkq drzew oraz zwr6ci6 sie ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrekiora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejsza decyla nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na
odstgpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art.52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto L6d2
Zarzqd Zieleni Miejskiej w todzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 t 6dZ

2. ala

al. Pilsudskiego 8
90-051 t-od2
www.lodzkie.pl

tel. l+'48142 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekretariat. ro@lodzkie. pl


