
Marszatek Wojew6dztwa L6dzkieg o

RSll,71 20,3.353.201 7. KS

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1 i 2a, art' 83c ust. '1, art. 83d 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
zm.), arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postqpowania administracyjnego (t.j. Dz U

z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku o znaku: ZZM.WZMZT.501.594.2017.8W Gminy Miasto t-odz
reprezentowanej przez Paniq Ewelinq Wroblewskq, o wydanie zezwolenia na usuniqcie robinii akacjowej
z terenu pasa drogowego ulicy Ok6lnej w t_odzi, Marszalek Wojew6dztwa t_odzkiego

orzeka
1. Zezwoli|, Gminie Miasto t-od2 na usunigcie robinii akacjowej o obwodzie pnia 251 cm z terenu pasa

drogowego drogi publicznej - ulicy Ok6lnej w todzi (dziatka ewidencyjna 59/9 obrqb B-15), zgodnie
zlokalizacjq wskazanq przez wnioskodawcg na mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre6lid termin usunigcia drzewa do dnia 31 grudnia 2018 r.

3. Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzewa na podstawie ar1. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE
Dnia 19 lipca 2017 r. do Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t-6d2,

reprezentowaneJ przez Paniq Eweling Wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usuniqcie robinii akacjowej
o obwodzie pnia 251 cm z terenu pasa drogowego drogi publicznej - ulicy Ok6lnej w l-odzi (dzialka
ewidencyjna 59/9 obrgb B-15). Do wniosku dolqczono dokumenty okre6lone w art.83b ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Pani Ewelina Wr6blewska oSwiadczyla, ze Gmina Miasto t-odz jest
wlaScicielem powyzszej nieruchomosci na podstawie ksiqgi wieczystej LDlM/00303630/3.

W uzasadnieniu wniosku jako przyczyny zamierzonego usunigcia drzewa wskazano na
wystqpowanie pr6chniejqcego ubytku oraz zamieranie. JednoczeSnie zwr6cono siq z proSbq o zwolnienie
z obowiqzku wykonania nasadzenia zamiennego. W opinii wnioskodawcy przyszle nasadzenie mogloby
kolidowac z infrastrukturq podziemnq. Drzewo przeznaczone do usuniqcia graniczy z terenem, kt6ry jest
gqsto porosnigty drzewami i krzewami i mocno zacieniony. Pani Eweljna Wroblewska stwierdzila, ze
wykonanie nasadzen zamiennych nie gwarantowaloby prawidlowego rozwoju drzew oraz;zachowania ich
zywotnosci.

W dniu 5 wrze6nia 2017 r. pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa i-odzkiego
przeprowadzili oglgdziny drzewa, podczas kt6rych stwierdzono wystqpowanie posuszu w jego koronie
w ilosci okoto 50%. W dolnej czqSci pnia przy podstawie zaobserwowano wystgpowanie pr6chniejqcego
ttbytku (wtdoczne byty Slady murszenia i osypywania). Drzewo z uwagi na swoje polozenie (wqski pas zieleni
pomiqdzy ruchliwq jezdniq a chodnikiem) stanowi zagro2enie bezpieczenstwa ludzi oraz mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych oraz bezpieczehstwa ruchu drogowego.

Podczas oglqdzin w obrqbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystqpowania okazow
gatunkow prawnie chronionych. Uwzglqdniajqc powyzsze okolicznoSci, wniosek o wydanie zezwolenia na
usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie '1 sentencji decyzji nale2alo uznat, za zasadny.

Z uwagi na wystgpujqcq w pasie drogowym ulicy Okolnej infrastrukturg podziemnq (siec
kanaltzacyjna i gazowa) oraz blisko6c wystqpowania terenu ggsto zadrzewionego, odstqpiono od nalozenia
obowiqzku wykonania nasadzenia zastgpczego.

Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. B3 ust. 1, 83a ust. '1

oraz art.90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t j. Dz. U, z 2016 r. poz. 2134 ze zm).
Z tresci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci lub jej czqSci niewpisanej do rejestru zabytkow wydaje wojt, burmistrz albo pri:zydent miasta,
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a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynno6ci wykonuje

marszalek wojewodztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy za usunigcie drzew i krzewow

nie nalicza sig oplaty w przypadku drzew lub krzewow, kl6re zagra2ajq bezpieczedstwu ludzi lub mienia

w istniejqcych obiektach budowlanych oraz bezpieczehstwa ruchu drogowego, a z takimi sytuacjami mamy

do czynienia w omawianym przypadku

Projekt niniejszej decyli zostal uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w t-odzi.

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16listopada 2006

roku o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U.22016 r. poz. 1827)-zalEcznik do ustawy, cz. lll pkt 44,ko|.4, pkt6.
Rinrrn nnranrzc,-..,--za pod uwagg, orzeczono jak w sentencji.

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

wt-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwaL6dzkiego, wterminie 14 dni od daty jej

7.

otrzymania (art.127 S 1, 129 51 i52 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania

w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 $ 1 i2 Kpa).

Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2ezrzec sig prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszalkowl

Wojewodztwa t-odzkiego o6wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq

ze stron postgpowania, decyla staje sig ostateczna i prawomocna @rt.. 127a $ 1 i 2 Kpa).

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich

stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (aft.'130 $ 4 Kpa ).

Usuniqcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako

usuniQcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawg do wymierzenia

administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).

Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow

dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieh zwierzql
objqtych ochronq prawnq (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowaniazwierzql dzikich.

W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd

w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji , nale2y wstrzymac wycinkg drzewa oraz zwrocic sig ze

stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska (ar1. 56 uoop), gdy2 niniejsza decyla nie jest toZsama z uzyskaniem zezwolenia na

odstgpstwa odzakazow zawartych w art. 51 ust. I i arl.52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

z up. Marszalka
Wojewodztwa t-6dzklego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastqpcy Dyrektora Depaftamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Qtevmuia;

1 Gmina Miasto t6dz reprezentowana
przez P aniq Eweling Wroblewskq
p,o. Dyrektora Zauqdu Zieleni Miejskiej wt-odzi
ul Konstantynowska 8/10
94-303 t_6d2
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