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Ma rszale k Woj ew6d ztw a L6dzkie g o

Lod2, dnia 28 wrze6nia 2017 r.

RSil.71 20.3.31 9.201 7.MOS

DECYZJAg

Dzialajqc na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1, art.83 a ust. 1, art.83 c ust. 1, art.83 d ust, 1, art.86 ust.'1
pkt 4 i 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.22016 r., poz.
2134 ze zmianami) oraz afi.. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postqpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 t., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto t-odZ
reprezentowanel przez Paniq Eweling Wr6blewskq, dotyczEcego usunigcia brzozy brodawkowatej
o obwodach pni 62+66+69 cm z terenu pasa drogowego ul. Majewskieg o (dzialka ewidencyjna 1009/18
w obrgbie B-40) w t-odzi, Marszalek Wojew6dztwa l-6dzkiego

orzeka:
Zezwoli6' Gminie Miasto l-od2 nq usunigcie brzozy brodawkowatej o obwodach pni 62+66+69 cm
z terenu pasa drogowego ul. Majewskiego (dzialka ewidencyjna 10ogl18 w obrgbie B-40) w t-odzi,
zgodnie zlokalizacjqwskazanq proez wnioskodawcg na mapie dolqczonej do wniosku.
Okre6f i6 termin usunigcia drzewa do dnia 31 lipca 2018 r.
Nie nalicza6 oplatza usunigcie dpewa na podstawie art.86 ust. 1 pkt4 i5 ustawy zdnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE

Dnia 21.07.2017 r. do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wptynqt wniosek
Gminy Miasto N-od2 reprdzentowanej przez Paniq Eweling Wr6blewskq, znak'.
22M.WZM.2T.501.688.20'1S.BZ, o wydanie zezwolenia na usunigcie brzozy brodawkowatej
o obwodach pni 62+66+69 cm z terenu pasa drogowego ul. Majewskiego (dzialka ewidencyjna 1009/18
w obrgbie B-40) w Lodzi, z okre6leniem terminu usunigcia w ciqgu dziesigciu miesigcy od wydania
decyzji. Pani Ewelina Wr6blewska o6wiadczyla r6wniez, ze Gmina Miasto t-6dz jest wla6cicielem
nieruchomo6ci, o kt6rej mowa we wniosku. W uzasadnieniu wystqpienia podano,2e drzewo posiada
pr6chniejqcy ubytek, jest pochylone oraz zamiera. Lokalizaila drzewa wskazana zostala na mapie
stanowiqcej zatqcznik graficzny dQ wniosku. Jednocze6nie strona poprosila o zwolnienie z obowiqzku
wykonania nasadzenia zastgpczego z uwagi na brak miejsca do jego wykonania. Strona poinformowala
we wniosku, 2e w odlegloSci mniejszej ni2 jeden metr od drzewa przeznaczonego do usunlgcia
przebiega wodociqg orazpodziemrira linia energetyczna, a po stronie p6lnocnej wzdlu2 chodnika biegnie
gazociqg i cieplociqg. Zdaniem wnioskodawcy wprowadzenie nasadzenia spowodowaloby powstanie
kolizli z i nfrastru kturq podziem nq.

Po przeprowadzeniu oglgdzin terenowych w dniu 7 wrze6nia 2017 r. przezpracownik6w Urzgdu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, stwierdzono zasadnoS6 wniosku - brzoza brodawkowata
posiada odchylajqce sig od pionu pnie, w jednym widoczne sq Slady pr6chnienia. Ponadto wierzcholki
koron sq odlamane, a korony posiadajq susz. Drzewo jest bardziej podatne na zlamanie lub
przewr6cenie sig, co powoduje 4wiqkszenie ryzyka zagro2enia bezpieczehstwa ludzi oraz mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych oraz dla ruchu drogowego. W obrgbie drzewa w trakcie oglgdzin
dokonywanych przez pracownik6w Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, nie
stwierdzono dziko wystgpujqcych okaz6w ro6lin i zwierzql nalezqcych do gatunk6w chronionych.

Podstawq prawnq do wydania decyli w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83 ust. 1, ar1. 83a
ust. 1 oraz aft. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 22016 r., poz. 2134
ze zmianami). Z tre6ci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu
z terenu nieruchomo6ci lub jej czq6ci niewpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo
prezydent miasta, a w przypadku, $dy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty,
czynnoSci wykonuje marszalek wojewodztwa. Z mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy za usunigcie
drzewa nie nalicza sig oplaty w przypadku drzewazagra2ajqcego bezpieczehstwu ruchu drogowego lub
ludzi i mienia w istniejqcych obiektach budowlanych, azlakqsytuacjq mamy do czynienia w omawianym
przypadku, Majqc na uwadze oSwiadczenie strony w zakresie przebiegu uzbrojenia podziemnego,
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z uwagi na charakter zagospodarowania nieruchomoSci, przyohylono sig do wniosku strony i odstqpiono
od wprowadzenia nasadzenia zastgpczego.
Ulica Majewskiego na odcinku pgtla - Banachiewicza wyszcZ.eg6lniona jest w wykazie ulic na terenie
miasta N-odzi zaliczonych do kategorii dr6g wewngtrznych bgdqcych we wladaniu ZD|T (stan na dzieh
01.07 .2017 r.).

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczonojak sentencjil

Pouczenie:
Od niniejszej decyli przysluguje stronom odwolanie do Sarnorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania (art. 127 51, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postgpowapia administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu (art.'130 Kpa). Wniesienie
odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyli (art, 130 $ 2 Kpa),
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydat decyzjq. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa Lodzkiego o6wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyla staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ I i S 2 Kodeksu
postqpowan ia administracyjnego).
Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem wszystkich
stron (art.130 S 4 Kpa ).
Usunigcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 seqtencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pienig2nej (art. 88 ust. 1 pkt I uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych cjraz siedlisk ptak6w, schroniei zwierzqt
objgtych ochronq prawnq (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decy{a, - tj.gdy budka lggowa zostanie zajgta, zaczniie
siq lqg ptak6w - nale2y wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz zwr6ci6 sig ze stosownym wnioskiem
do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza decyla nie jest to2sama z uzyskaniem zezwolenia na
odstgpstwa odzakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art.52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody,

z uo. Marszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego

Radoslaw Mikuta
p.o. Zastqpcy Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochronv Srodowiska

Otrzvmuia:

Gmina Miasto t-6d2
Adres do korespondencji:
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska 8110, 94-303 l-6d2

2. ala

Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy zdnia 16listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t

1.

al. Pilsudskiego 8

90-051 t_6dz
www.lodzkie.pl

tel, l+4gl 42 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekretariat. ro@ lodzkie.pl

j. Dz. U. 2 2016 r. po2. 1827).


