
Ma rszale k Wojew6d ztut a L6dzkie g o

RSI l. 71 20. 1 .27 6.201 8. AW I-od2, dnia 24 sierpnia2OlS r,

DECYZJA
3 ust. 1 pkt 1, art.83 art. g3a ust.2a, art. g3a ust.6, art. g3c ust. 1,art' 83d 1 pkt 4 i5, art. 90 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(tekst je 8 r., poz. 142 ze zm.) 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KodeksPostqPo nego (tekst jednolity:
wniosku T.501.61 .2O1B.BW z
jednej robinii akacjowej z tere ogowego
na wysokoSci posesji nr 188, w Uried
30.05.2018 r. ptzez Gming M z/s w t_o
Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska g/10, g

orzeka:
1. Zezwolic Gminie Miasto Lod2 na usuniqcie je robinii akacjowej (o obwodzie pnia 291 cm,miezonym na wysoko6ci !30 cm), rosnqcej w owym drogi powi-atowej - ul. Ok6lnej w toJzr

(dzialka nr 59/9 w obrqbie B-15), na wysoko5ci 1gg.

2. Okre5li6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 qrudnia 2O1g r.

3. Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. g6 ust. 1pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE
Dnia 30.05,2018 r. do U

GminyMiastot-6dz(pismo znak:ZZ ?:#H:5
na usunigcie 1 szt. robiniiakacjowej Inejwt_odzr(dzialka nr 59/9 w obrqbie B-1S), ze drzewoposiada pr6chniejqce ubytki pniai z
wykonania nasadzeh zamiennych, ze wzglqdu na
i zachowanie ich zywotno6ci; wyla6niono, Ze nasa
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r?,u i ns pektorow
ze objqte wnioskiem drzewo to 1 szt. robinii

soko6ci 130 cm), rosnqcej na terenie pasa drogowego
na wysokoSci posesji nr 1gg. przedmiotowe drzewo

pr6chnic9, ktora wsypala siq z jego wngtrza), stwierd
pasozytniczych i naro6la rakowe. Drzewo roSnie blisko



W toku postgpowania ustalono, 2e dzialka nr 59/9 w obrqbie B-15 w N-odzi, na terenie kt6rej
znajduje siq robinia akacjowa wnioskowana do usuniqcia, stanowi pas drogowy drogi publicznej (drogi
powiatowej) - ul. Okolnej.

Majqc na uwadze, ze objqta wnioskiem robinia akacjowa stwarza zagroZenie bezpieczehstwa
ludzi, mienia i ruchu drogowego (drzewo jest sprochniale w rejonie podstawy pnia, stwierdzono
na nim naro5la rakowe i jest zaatakowane przez grzyby pasozytnicze, dlatego tez istnieje zagro2enie,
Ze podczas silnego wiatru zlamie sig i przewr6ci w stronq chodnika dla pieszych, wjazd6w na posesje
przy ul. Okolnej 188 i ul. Ok6lnej 190 lub w strong jezdni ul. Ok6lnej oraz przemieszczalqcych sig w pobliZu

ludzi i pojazdow; jednocze6nie upadajqce drzewo lub jego konar moZe tak2e uszkodzi6 lub zerwae przewody

linii energety cznej, znfdujqce siq w poblizu robinii), dziallqc w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia
16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 t., poz. 142 ze zm.), Marszalek
Wojewodztwa t-odzkiego udzielil zezwolenia na jej usunigcie, bez pobrania optaty z tego tytulu. Podstawq
prawnq do wydania decyzjiw przedmiotowym zakresie stanowiqtakze art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1 iart. 90

ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa
lub krzewu z terenu nieruchomoSciwydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta (z wyjqtkiem nieruchomoSci
lub jej czqsci wpisanej do rejestru zabytk6w), a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu

sprawuje funkcjg starosty, zezwolenie wydaje marszafek wojew6dztwa. Jednocze5nie biorqc pod uwagg,
ze pas drogowy ul. Ok6lnej w t-odzijest do56 gqsto poro5niqty drzewami i kzewami, istniejqce w jego obrqbie
wqskie pasy trawnika nie gwarantujq prawidlowego wzrostu i rozwoju nowych nasadzeh, a ponadto mozliwa
jest kolZja nowego nasadzenia z istniejqcym uzbrojeniem podziemnym [wydruk mapy sieci technicznego
uzbrojenia terenu, dostgpnej na portalu internetowym t-odzkiego Osrodka Geodezji (http://mapa lodz pl)

potwierdza, ze mogloby ono kolidowae z gazociqgiem, sieciq kanalizacyinq, sieciq energetycznq i sieciq

telekomunikacyjnql, odstqpiono od obowiqzku odtworzenia zieleni, o ktorym mowa w art. 83c ust. 3 ustawy
o ochronie przyrody.

Zgodnie z treSciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano

zi uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi, w zwiqzku z niewyraZeniem
stanowiska pzez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczonojak w sentencji.

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

w t-odzi, wniesione za po5rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

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

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mole zrzec siq prawa do wniesienia

odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojewodztwa t-6dzkiego o5wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postgpowan ia ad m inistracyj nego).

4. Decy4a podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna

z 2qdaniem wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130

$ 4 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
5. Usunigcie drzewa poza terminem okreslonym w punkcie 2 sentencji niniejszej 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 zakaz6w

dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieh zwierzqt

objqtych ochronE prawnE (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzql
dzikich.

7. W przypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie

wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzymac wycinkq drzewa orazzwroci| siq ze stosownym

wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyZ niniejszadecy4a nie jesttozsama z uzyskaniem



zezwolenia na odstepstwa od
przyrody.

zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie

o Lod2
ka 104
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