
Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

Rsll.71 20.3. 467 .2017 .AW L6d2, dnia 2 stycznia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, ar1. 83a ust. 2a, art. 83a ust. 6, art' 83c ust' 1,

3i4,art.gbdust. 1i2,art.86ust. 1pkt4,5i10,art.90ustawyzdnia16kwietnia2004r. oochronie

p,=VrbOV (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) oraz art. 1Q4 ustawy z dnia 14 czerwca

igOO r.'-'Kodeks poriqpo*"nia administracyjnego (tekst jednolity: Dz' U z-2017 r', poz' 1257) -
po rozpatrzeniu wniosku znak: ZZM,Wzl{i.n.5o'1. 

- 
7.2017.sS z dnia 04.10.2017 r. o wydanie zezwolenia

na usuniqcie dw6ch jesion6w pensylwafiskich i

ul. Kopcifiskiego w Lodzi (dzialki o numerach
Marszalkowskim Wojew6dztwa t-6dzkiego w dni

przy ul, Piotrkowskiej 104 (adres korespondencji:
94- 30 3 i.6d2), reprezentowan q przez P aniq Ewel inq

orzeka:

1. Zezwoli1, ni2ei wymienionych drzew' znajdujqcych siq na terenie

pasa drog na Kopiirlskiego w N-odzi (dzialki o numerach 2112i 2113

w obrqbie
_ nr 1 - iego (o obwodzie pnia 54 cm, miezonym na wysoko6ci

130 ;

- nr 2 obwodach Pni 74 cm' 66 cm i 54 cm'

mier odano obw6d pnia 210 cm' zmierzony

ood jesion pensylwahski), znajdujqcego siQ

na dzialce nr 2113 w obrQbie S-4;
- nr 3 - jednej 

"rtrt 
i i"r=q'Uu pospolitego (o obwodzie pnia 73 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm)'

rosnqcego na dzialce nr 2112 w obrqbie S-4.

2. Okre5li6 termin usunigcia drzew' wymienionych w punkcie 1,

3. Nie nalicza6 oplaty za usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na podstawie aft 86 ust' 1

pkt 4, 5 i 10 ustawy z Onia t O kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody'

4. lJzale2nie wydanie zezwolenia na u ienionych w punkcie '1' od wykonania

przez Gming tVtiasto t-6d2 nasadzeri sztuk drzew, naleZqcych do gatunku

i<lon lawor, o dobrze wyksztalconych o uformowanych brylach korzeniowych

orazo obwodach pni nie mniejszych niZ r:miar na wysokosci 100 cm)'

5. Ustali6:
a) termin wykonania nasadzefi zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia

2018 r.;
b) lok-alizacjq zych, 9 k!6rych mo)rya w punkcie 4, na terenie

pasa orogo w t-odzi (dzialka nr 2112 w obrgbie S-4), na wysokoSci

posesji ni g przedlo2onym przezwnioskodawcg wraz z wnioskiem

znak:ZZM. 04j02017 r'

posadzonych drzew.

UZASADNIENIE
ego wPlYnql wniosek

(pismozwo|enianausunigcie
iw6ch i 2 -210cm) ijednego

jarzqbu . Kopciriskiegowlodzi

iO=iitt<i rePrezentowanq Przez

4



Paniq Eweling Wr6blewskE - p.o. Dyrektora Za
2e jesiony sq suche, a jarzqb silnie zamiera. Jedn
3 szt. drzew, nalezqcych do gatunku klon jawor, w t
z lokalizaqq drzew do usunigcia i wskazaniem mie
drogowego ul. Kopcihskiego w l--odzi (dzialka nr 211

t-odzi, na terenie
publicznej (drogi

pektor6w Urzgdu
numeracja drzew

- nr 1-'1 szt. jes zie pnia 54 cm, mrezonym na wysokosci 130 cm) - dzewo
obumarle; ma chnialy przy podstawie, od kt6iego odpadla ju2 znaczna
czq56 kory; jes pasie drogowym ul. Kopciriskiego-w l-odzi (dzialka nr 2113
w obrgbie S-4)

bwodach pni 74 cm, 66 cm i 54 cm, mierzonych
obw6d pnia 210 cm, zmierzony pod miejscem

pensylwariski) - drzewo obumarle; od jego pni
ora; przy podstawie pnia drzewa stwierdzono

awiqznr 2 jest sredniej wierkosci; drzewa o nrr",rix t ?r%Tj'fi:-3J:?Yil;lYffi1^:,ir"li :?.fr,:i?
grzyb6w pasozytniczych, jarzqb nr 3 - znikoma z uwac
atmosferycznych), a drzewo nr 1 nie ma wartoSci
k raj o b raz o wq ( ws p 6ltwo r zyly zi el en pr zy uliczn q), n
w obrgbie objgtych wnioskiem drzew nie stwierd
chronionych. Oglqdziny wykazaly lak2e, 2e istnieje
drzew, zgodnie z projektem przedloZonym przez wni

Majqc na L/wadze, 2e drzewa, wymienione
lub zamierajE z przyczyn niezaleznych od wnioskoda

o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22016r.,poz.2134ze zm.), MarszalekWojew6dztwat6dzkiego
udzielil zezwolenia na ich usuniqcie, bez pobrania gglaty z tego tytulu. podstawq prawnq do wydania
decyzji w przedmiotowym zakresie stanowiq tak2e art. 83 ust. 1, art. Bia ust. 1 oraz art: sro ustawy o ochronie

zezwolenie na usunigcie dzewa lub krzewu z terenu

nowych
objqtych
nku klon jawor, okre6lonych w punkcie 4 sentencji niniejszej

Zgodnie z tre6ciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronje Wzyro decyzji uznano
za uzgodniony przez Regionalnego-Dyrektora Ochrony Srodowisk z niewyrazeniem
stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania proje enia.

Biorqc powy2sze pod uwagg, orzeczonojak w sentencji.



owego Kolegium Odwolawczego

kieg6, w terminie 14 dni od datY

uplywem terminu do wniesienia odwolania' gdy jest zoodna z Zqdaniem

strony zrzekty siq prawa Oo *'i"--.]"n]" oO-*5f.t. (artl t gO $ 4 Kodeksu

ii niniejszej decyzji potraktowane

co stanowic bqdzie Podstawq

usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku.przestrzegania zakaz6w

,';i-J-#f :1"il:""in#':l;:#i""11"*1""x:"#';"fi ffi [=xi'z'f'T'

dzikich.
8. W PrzYPadku stwierdzenia o

wvkonv,rva nia Przedm iotowej

*nio.(i"* do Generalnego
Srodowiska (art' 56 ustawY o

zezwolenia na odstqPstwa o

PrzYrodY.

z uP. Marszalka
Wojewodztwa Lodzkiego

Radoslaw Mikula

o.o. Zastqpcy Dyrektora Departamentu
" - noiniiiwi i o.htonY Srodowiska
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90-926 Lod2

10
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2. ala

da 2006 r' o oplacie skarbowei (tekst jednolity: Dz' U' 22016 r' poz
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