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Ma rszale k Wojewod ztttt a L5dzkieg o

Lod2, dnia rzeSnia 2018 r.

RSil.71 20. 1 .448.201 8. KS

DECYZJA

Na podstawie art.83 ust. 1 pkt'1, art.83a ust. 1 i 2a,art.83c ust. 1, art. B3d ust. 1, art. g6 ust. 1 pkt4
i5 art' 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2201g r. poz l6l4t, art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postqpowania administracyjnego (t.j. Dz. lJ. z 2017 r. poz.
1257 ze zm.) po rozpatzeniu wniosku Gminy Miasto L6d2 z dnia 30 mala 2Olg roku o znaku:
ZZM'WZM.ZT.501.32'2018.G2 o wydanie zezwolenia na usunigcie dw6ch lip drobnolistnych z terenu dzialki
ewidencyjnej 301115 obrqb G-25, stanowiqcej pas drogowy ul. Pryncypalnej w t-odzi, Marszalek
Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka

Zezwoli6' Gminie Miasto Lod2na usunigcie dw6ch lip drobnolistnych o obwodach pni 103 cm (nr inw. .1)

oraz 98 cm (nr inw. 2), znajdujqcych sig na terenie dzialki ewidencyjnej 301/15 obrqb G-25, stanowiqcej
pas drogowy ul' Pryncypalnej w t-odzi, w poblizu skrzyzowania z ul Mocnq, zgodnie z lokalizacjq
wskazanq przez wnioskodawcg na mapie dolqczonej do wniosku.
Okre6f i6 termin usuniqcia drzew do dnia 30 czerwca 201g r.

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

UZASADNIENIE

Dnia 14 czenvca2018 r. do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t_6dz
o wydanie zezwolenia na usunigcie dw6ch lip drobnolistnych o obwodach pni 103 cm (nr inw. 1)oraz gB cm
(nr inw' 2), znaidujqcych siq na terenie dzialki ewidencyjnej 3o1t|s obrqb G-25, stanowiqcej pas drogowy ul.
Pryncypalnej w t-odzi, w poblizu skzyzowania z ul. Mocnq. W uzasadnieniu wniosku jako przyczyny
zamierzonego usunigcia drzew wskazano, ze sE posiadajq pr6chniejqce ubytki pni, zamierajq i sq
usytuowanie bardzo blisko krawgdzi jezdni. Oswiadczono r6wniez, ze Gmina Miasto t-6d2 jest wlascicielem
powyzszej nieruchomoSci. JednoczeSnie zwr6cono sig z pro5bq o zwolnienie z obowiqzku wykonania
nasadzefi zastgpczych z uwagi na kolizjq z podziemnq infrastrukturq technicznq.

W dniu 10 lipca 2018 r. pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojewodztwa t-odzkiego
przeprowadzili oglgdziny drzew, podczas kt6rych stwierdzono, obie lipy drobnolistne posiadajq ubytki pni
w rozwidleniach korony ze Sladami pr6chnienia i usypywania, rosnq przy krawgd zi jezdni, nie jest zachowana
skrajnia. Nad koronami drzew przebiega linia energetyczna iz tego wzglgdu okazy posiadajq zredukowane,
rachityczne korony. z uwagi na oslabionq kondycjg zdrowotnq i porozenie w bezposrednim sqsiedztwie
przystanku komunikacji miejskiej, dzewa zagrazaiE bezpieczehstwu ludzi oraz mienia w istniejqcych
obiektach budowlanych oraz ruchu drogowego. Podczas oglgdzin w obrgbie przedmiotowych drzew nie
stwierdzono obecnosci okaz6w gatunk6w prawnie chronionych. Uwzglgdniajqc powyzsze okolicznosci,
wniosek o wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencli decyzji nale2aro
uznae za zasadny.

Jednoczesnie przychylono sig do wniosku strony i w niniejszej decyzji nie nalozono obowiqzku
realizacji nasadzeh kompensacyjnych ze wzglqdu na wystgpujqce sieci infrastruktury technicznej (naziemne
i podziemne) oraz gqsto zadrzewiony okoliczny teren.

Podstawq prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. g3a ust. 1 oraz art. g0
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. u. z2oi8 r. poz. 1614). Z tresci cytowanych
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przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje wojt,
burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy nieruchomoS6 jest wpisana do rejestru zabytk6w -
wojew6dzki konseruvator zabytk6w. Gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty,
czynnoSci wykonuje marszalek wojew6dztwa. 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, kt6re zagraaalq bezpieczehstwu ludzi
oraz mienia w istniejqcych obiektach budowlanych i ruchu drogowego, a takie sytuacje wystgpujq
w omawianych przypadkach.

Projekt niniejszej decyzji zostal uznany za uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska w t-odzi w zwiqzku z niewyra2eniem stanowiska w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu
zezwolenia, na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody.

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
roku o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) - zalqcznik do ustawy, cz. lll pkt 44, kol.4, pkt 6.

Biorqc powy2sze pod uwagq, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samozqdowego Kolegium Odwolawczego

w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art.127 S 1, 129 Sl i 52 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 $ 1 i2 Kpa).

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-odzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyla staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i 2 Kpa)

4. Decy4a podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna zZqdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art.1 30 $ 4 Kpa ).

5. Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowid bqdzie podstawe do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).

6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.

7. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz zwrocid sig 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
odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art.52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Otrzymuia:

'l . Gmina Miasto L6d2
Zauqd Zieleni Miejskiej w t odzi
ul. Konstantynowska 8/10
94-303 t 6d2

al. Pilsudskiego 8
90-051 t_6dz
www.lodzkie.pl

tel. l+481 42 663 35 30
fax l+481 42663 35 32 cl Zieleni t,I'ieiskiei
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