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DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art.63a ust. 1,2ai6, art.83c ust. '1, art.63d ust. 1, art.66 ust. 1

pkt4 i 5, art 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedrlolity: Dz.U. 22016 r.,
po2.2134 zezm.) orazart.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowpnia administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., ptoz. 1257) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto todZ, reprezentowanej
przez Paniq Ewelinq Wr6blewsk,q (pismo znak. ZZM.WZM.Zf .5O1.454.2017.GZ), o wydanie zezwolenia
na usunigcie trzech drzew z terenu pasa drogowego ul. Mierzyhskiego w t-odzi (dzial(a nr 270118 w obrqbie
G-40), [/larszalek Wojew6dztwa .t-<idzkiego

otz
1. Zezwoll.e Gminie Miasto L6d2 na usunigcie

(we wniosku blgdnie podano obw6d pnia jako 1

1,3 m (odpowiednio drzewa nr 1,2 i 3 wg wnios
wt-odzi, na wysoko6ci nr 12a - 16 (dzialka nr27
przez wnioskodawcg na mapie dolqczonej do wni

2. Okre6li6 termin usuniqcia dr:zew, wymienionych w punkcie '1, do dnia 31 stvcznia 2018 r.

3. Nie naliczac oplat za usunigcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na podstawie
art. 86 ust. 1 pkt4 i5 ustawyzdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody.

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t-6d2, ieprezentowanej przez

Paniq Eweling Wr6blewskq (pismo znak'. ZZM.WZM.ZT.501.454.2017.G2), o wydanie zezwolenia
na usunigcie trzech sztuk lip drollnolistnych z terenu pasa drogowego ul. Mierzyhskiego w t-odzi (dzialka
nr 270118 w obrqbie G-40). W uziasadnieniu wniosku
iwypr6chnienia na pniach, natorniast trzecie drzew
formalne okre6lone w art. B3b ust 1 ustawy z dnia I
Dz U. z 2016 r., poz 2134 ze zm )

Pracownicy Urzqdu Marsz:alkowskiego Wojew
2017 r. oglqdziny terenowe, w wyniku kt6rych ustalon
drzewwg wniosku strony; obwody pni mierzone na w

- nr 1 - I szt. lipy drobnolistnej obwodzie pnia
148 cm) - drzewo posiada zywq koronQ z pos
prosty, przy jego podstawie do wysokoSci o
i wypr6chnieniem, ponadto Ia pniu s
z wyprochnieniami;

- nr 2 - I lipy drobnolistnej obwodzie pnia 156 c
- nr 3 - 1 szt. lipy drobnolistrrej obwodzie pnia 14

posuszu; pien jest prosty, stwierdzono na ni
od jego podstawy do wysoko6ci okolo 3 m.

Przedmiotowe lipy rosnq w pasie drogowym ul Mierz
ze wzglqdu nazly stan zdrowotny sq bardziej podatne
wiatru zlamiq siq lub przewr6cq w strong przemieszcza

Podczas oglqdzin terenowych w obrgbie dr
obecno6ci dziko wystqpujqcych okiazow gatunk6w chro

Uwzglgdniajqc powy2sze okolicznoSci, wni
na usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie "1 sen
Zezwolenia na usuniqcie ww. drzew udzielono bez pob
4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietniia 2004 r. o ochro
w przedmiotowym zakresie stanowi takZe arL 83a us

L6d2 dna

i



cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci nie
wpisanej do rejestru zabytkow wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent
miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoSci wykonuje rnarszalek wojew6dztwa.

JednoczeSnie biorqc pod uwagq, Ze w pasie drogowym ul. Mierzyhskiego w Lodzi, brak jest miejsc
do wykonania nowych nasadzefi, gwarantujqcych prawidlowy rozw6j sad:zonek (ze wzglqdu na istniejqce
zadrzewienie oraz rozbudowanq napowietrznq i podziemnq infrastrukturq technicznq), odstqpiono
od obowiqzku wykonania nasadzefi zastgpczych, o kt6rym mowa w art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie
przyrooy.

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

Biorqc powyZsze pod uwagg, orzeczono jak sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqd,cwego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t odzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania (art.127 S 1, 129 S I i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strony mogq zrzec siq prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg (art. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

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

4. Decyzja podlega wykonaniu pzed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z Zqdaniem wszystkich
stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. '1 30 $ 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego).

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

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

7. W przypadku stwierdzenia obecno$ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd w trakcie wykonywania
przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymac wycinkq drzew oraz zwrocic sig ze sbsownym wnioskiem do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie
przyrody), gdyz niniejsza decyzja nie jest to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstqpstwa od zakazow zawartych
w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust, 1 ustawy o ochronie przyrody

Otrzvmuia:

Zwolniono z oplatv skarboWei.
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U z 21016 r. poz. 1827)-zalqcznik do ustawy,
cz. lll pkt 44, kol. 4, pkt 6.
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