
Ma rszalek Wojew6d ztw a t6dzkie g o

RSil.71 20. 1.327.201 8.SM L6d2. dnia J- wrzeSnia 2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, 2a i 6, art. 83c ust. 1, art. 83d ust. 1, art. g6 ust. 1pkt4 i 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

poz. 1614) oraz arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1

jednolity: Dz. U.22017 t., poz. 1257 ze zm.) - po
ZZM.WZMZT.5O1.47 .2018.82 z dnia 21 maja 2018
z terenu pasa drogowego ul. Lechickiej w Lodzi, na w
Marszalek Wojew6dztwa L6dzkieg o

orzeka:
f . iosku blqdnie o

Sci 1,3 m, z a
w obrebie B- e

2 Okre5li6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 30 kwietnia 20,1g r.

3. Nie nalicza6 opJat za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawre
art. 86 ust. '1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojew6dztwa t6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto L6d2 (pismo znak:

zzM.wzM.zr.506.47,2011.Bz z dnia 21 mal,a 2ot8 jednej sztukijesionu pensylwahskiego z terenu pasa drogowego ul. iu ln iaziatxanr 28113 w obrgbie B-37). W uzasadnieniu wniosku po oraz postaoa
pr6chniejqce ubytki u podstawy pnia. Wniosek speln rt. B3b ust. 1

tekst jednolity: Dz.U. z20jB t., poz. 1614).
ztwa L6 eprowadzili w dniu 11 lipca
2e drze wane do usuniecia to .1 szt.

o jesion ki) o obwodzie pnia 12j cm,
przycinanq wczeSniej koronq, bez nadmiernego

zono rozlegly ubytek z wypr6chnieniem, a tak2e
wiatru przedmiotowy jesion zlamie siq lub przewroci
b pojazd6w.

Podczas oglqdzin terenowych w obrqbie drzewa wnioskowanego do usuniqcia nie stwierdzono
obecno6ci dzi ko wystgpujqcych okaz6w gatu n k6w ch ron ionych.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowego, wniosek o wydanie zezwolenla
nausunigcie drzewa wymienionegowpunkcie l sentencji niniejszej decyzji uznano zazasadny.Zezwolenta
udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, w
2004 r. o ochronie przyrody. Podstawq prawnE
art. 83a ust. 1 oraz aft. 90 ustawy o ochronie pr
na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nre
a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drz
wpisanej do rejestru zabytkow - wojewodzki konse
powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnosci wykonuje marszalek wojew6dztwa.

JednoczeSnie biorqc Ze w sqsie paste
drogowym ul. Lechickiej w est miejsc qcych
prawidlowy rozwoj sadzonek na niewiel
infrastrukturq technicznq), oclstqpiono od obowiqzku frj"T3
w art. 83c ust 3 ustawy o ochronie przyrody.



Zgodnie z treSciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, prolekt niniejszej decyzji uznano
zJ uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi, w zwiqzku z niewyraZeniem
stanowrska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powyzsze pod uwagg, oveczono jak w sentencjt.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postQpowania administracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwofania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyla staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postqpowania adm inistracyjnego).

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

4. Decyla podlega wykonaniu przed upfywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130 S 4
Kodeksu postqpowania adm inistracyjnego).

5. Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako

usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowiC bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqZnej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazlw
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniei zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (ar1. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

7. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie

wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzymac wycinkq drzewa oraz zwrlci0 sig ze stosownym
whiost<iem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyZ niniejsza decyla nie jest toZsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrooy.
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Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto t-odz
Adres do korespondencii:
ZarzEd Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska B/1 0
94-303 t-6dz

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 22018 r. po2.1044) - zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44, kol. 4, pkt 6.
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