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Lod2, dnia 4 wrzeSnia 2018 r
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DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1 i 2a, art. 83c ust. 1, art. 83d ust. 1, art. 86 ust. 1

pkt4 i5, art.90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.z2O1B r. poz 1614),art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postqpowania administracyjnego (t.j. Dz. tJ. z2Oi7 r. poz.
1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto L6d2 z dnia 30 maja 2018 r. o znaku:
ZZM.WZM 2T.501.33.2018.GW, o wydanie zezwolenia na usuniqcie jesionu pensylwanskiego z terenu pasa
drogowego drogi publicznej - ul. Kaliskiej w t-odzi, Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka

Zezwolic Gminie Miasto l-6d2 na usunigcie jesionu pensylwahskiego o obwodach pni 61+64+54 cm
z terenu dzialki ewidencyjnej 283/5 obrgb G-4, stanowiqcej pas drogowy ul. Kaliskiej w t_odzi, zgodnie
zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawca na mapie dolqczonej do wniosku.
Okre5f i6 termin usunigcia drzewa do dnia 30 czenrvca 201g r.

Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE

Dnia 12 czerwca 2018 r. do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t_6d2
o wydanie zezwolenia na usunigcie jesionu pensylwahskiego o obwodach pni 61+64+54 cm
z terenu dzialki ewidencyjnej 283/5 obrqb G-4, stanowiqcej pas drogowy ul, Kaliskiej w t_odzi. Do wniosru
dolqczono dokumenty okreSlone w art. 83b ustawy z dnia'16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrooy
i oswiadczono, ze Gmina Miasto t-6dz jest wlascicielem ww. nieruchomosci.

W uzasadnieniu wniosku jako ptzyczyne zamierzonego usunigcia drzewa wskazano na pochylenie,
obecnoS6 ubytk6w i uszkodzeh orazzagto|enie w ruchu drogowym.

W dniu 10 lipca 2018 r. pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego
przeprowadzili oglgdziny drzewa, podczas kt6rych stwierdzono zasadnoS6 wniosku. Drzewo posiada ubytek
wglqbny u podstawy pnia ze Sladami usypywania i rozkladu, a jego pnie sq znacznie pochylone nad jezdniq
ul. Kaliskiej. Jesion z uwagi na oslabione wlaSciwo6ci mechaniczne i zaburzonq statykq stanowi zagro2enie
bezpieczeistwa ludzi oraz mienia w istniejqcych obiektach budowlanych oraz bezpieczehstwa ruchu
drogowego ze wzglgdu na mozliwo66 przewr6cenia sig podczas niekorzystnych warunk6w atmosferycznycn,
np. podmuchow silnego wiatru.

Podczas oglqdzin, w obrgbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystgpowania okazow
gatunkow prawnie chronionych. Uwzglgdniajqc powyzsze okolicznoSci, wniosek o wydanie zezwolenia na
usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji nalezato uznac za zasaony.

W zwiqzku z duZym zagQszczeniem ro6linno6ci wystgpujqcej na pobliskim terenie, odstqpiono oo
nalozenia obowiqzku wykonania nasadzenia zastqpczego - zgodnie z treSciq wniosku.

Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi takze art. B3a ust I oraz
art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. i614). Z treSci
cytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej
czqSci wydaje wojt, burmistz albo prezydent miasta, a w przypadku nieruchomosci lub jej czqsci wpisanej do
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rejestru zabytk6w - wojewodzki konserwator zabytk6w. Jezeli prezydent miasta na prawach powiatu
sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojewodztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt
4 i 5 cyt. ustawy za usuniqcie drzew nie nalicza siq oplaty w przypadku drzew lub krzew6w, ktore zagra2ajq
bezpieczehstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych i bezpieczehstwu ruchu drogowego,
a z takie sytuacje wystgpujq w omawianym przypadku.

A . Projekt niniejszej decyzji zostal uznany za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
srodowlsKa w todzi wobec niewyrazenia stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu
zezwolenia, na podstawie art. 83a ust. 2a i ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
roku ooplacieskarbowej (t.j. Dz. U.22018 r. poz. 1044)-zalqcznikdo ustawy, cz. ill pkt 44,ko:.4, pkt6.

Biorqc powyZsze pod uwagq, orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (arr.127 S 1, 129 51 iS2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g I i2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojewodztwa t-6dzkiego o5wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna(art.127a $ 1 i 2 Kpa).
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna zZqdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art.130 g   Kpa ).
Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku pzestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schroniefi zwierzqt
objqtych ochronq prawnE @rt.52 uoop) oraz humanitarnego traktowaniazwierzqtdzikich.

7. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nale?y wstrzyma6 wycinkq drzew oraz zwr6ci6 siq ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejsza decyla nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na
odstqpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i arl. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
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