
Ma rszalek Wojew6dztwa L6dzkieg o

RSil.71 20. 1 .330.201 8.sM t-6d2, dnia 21 sierpnia 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. 86 ust. 1

pkt4, 5 i10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22018r.,
poz.142 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U.22017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto t-6d2 (pismo
znak: ZZM.WZM.ZT.501 .28.2018.8W z dnia 21 maja 2018 r.) o wydanie zezwolenia na usuniqcie dw6ch
sztuk drzew z terenu pasa drogowego ul. Smutnej w l-odzi, na wysoko5ci numeru 15 (dzialka nr 70121
w obrgbie B-53), Marszatek Wojewodztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolif Gminie Miasto l-od2na usuniqcie 2 szt. lip drobnolistnych o obwodach pni: 159 cm i172cm,

mierzonych na wysokoSci 1,3 m (odpowiednio drzewa nr 1 i 2 wg wniosku strony), z terenu pasa
drogowego ul. Smutnej w t-odzi, na wysoko6ci numeru 15 (dzialka nr 70121 w obrqbie B-53), zgodnie
zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

2" Okre6li6 termin usunigcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r.

3. Nie nalicza6 oplat za usunigcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na podstawie
aft. 86 ust. '1 pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t-6d2 (pismo znak:

22M.W2MZT.501.28.2018.8W z dnia 21 maja 2018 r.) owydanie zezwolenia na usunigcie dw6ch sztuk
drzewz terenu pasa drogowego ul, Smutnej wl-odzi, na wysoko5ci numeru 15 (dzialka nrT0l2l wobrgbie
B-53). W uzasadnieniu wniosku podano, 2e drzewa sq martwe. Wniosek spelniat wymagania formalne
okreSlone wart.83b ust. I ustawy zdnia l6kwietnia 2004r. oochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U.
22018 r., poz. 142 ze zm.).

Pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego przeprowadzili w dniu 28 czerwca
2018r. oglgdziny terenowe, w wyniku kt6rych ustalono, 2e drzewa wnioskowane do usuniqcia to 2 szt. lip
drobnolistnych o obwodach pni: 159 cm i 172 cm, mierzonych na wysoko6ci 1,3 m (odpowiednio drzewa nr 1

i 2 wg wniosku strony). Drzewa sq maftwe, na ich pniach stwierdzono liczne ubytki i pgknigcia kory oraz
owocniki grzyb6w. lstnieje ryzyko, ze podczas silnego wiatru zlamiq sig one lub przewr6cq w strong
przemieszczajqcych siq w ich poblizu ludzi lub pojazd6w.

Podczas oglgdzin terenowych w obrqbie drzew wnioskowanych do usunigcia nie stwierdzono
obecnoSci dziko wystqpujqcych okazow gatunk6w chronionych.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowego, wniosek o wydanie zezwolenia
na usuniqcie drzew wymienionych w punkcie I sentencji niniejszej decyzji uznano za zasadny. Zezwolenia
udzielonobezpobraniaoplatyztegotytulu,woparciuoart.86ust. lpkt4,Sil0ustawyzdnial6kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody. Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi tak2e
a11. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z tre6ci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie
na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta,
a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunigcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej czgsci
wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konsenruator zabytk6w. Je2eli prezydent miasta na prawach
powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynno6ci wykonuje marszalek wojew6dztwa.

Jednocze6nie biorqc pod uwagq, ze w sqsiedztwie drzew wnioskowanych do usuniqcia, w pasie
drogowym ul. Smutnej w Lodzi, brak jest miejsc do wprowadzenia nowych nasadzef, gwarantujqcych
prawidlowy rozw6j sadzonek (ze wzglqdu na znaczne zabudowanie terenu oraz kolilq z istniejqcq
infrastrukturq technicznq), odstqpiono od obowiqzku wykonania nasadzeh zastgpczych, o kt6rym mowa
w art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody"



Zgodnie z 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano
za uzgodni Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi, w zwiqzku z niewyra2eniem
stanowiska 0 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczonojak w sentencjr.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 S 1, 129 S'1 i $ 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decy4q (art. '127a $ 1 Kodeksu postqpowania
adm inistracyjnego).

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

4. Decyzjapodlegawykonaniuprzeduplywemterminudowniesieniaodwolania,gdyjestzgodnaz2qdaniem
wszystkich stron lub jeZeli wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130 g 4
Kodeksu postqpowania adm inistracyjnego).

5. Usunigcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowii bqdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzql
objgtych ochronq prawnE @r1.52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

7. W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdz gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyli, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzew oraz zwr6ci6, sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (ar1. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdy2 niniejsza decyla nie jestlozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawarlych w aft. 51 ust. 1 i art. 52 ust. '1 ustawy o ochronie
przyrody.

z uo. Marszalka
Wojew6dztwa L6dzkiego

Jakub Gajewski
p,o. Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Otrzvmuia:
'1. Gmina Miasto t-6d2

Adres do korespondencii:
Zaz4d Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6d2

2. ala

Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) - zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.
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