
Marszalek Wojew6dztwa t 6dzkiego

RSll.71 20.3.46s.201 7.AW t-od2, dnia 2 stycznia 2018 r

DECYZJA
Na podstawie art. 104 iart. 105 S 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w zwiqzku z art. 83 ust. 1, ad. 83a ust. 1,

art. 83f ust. 1 pkt 14 lit. a i ar1. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 20Q4 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:

Dz.U.22016 r., po2.2134 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku znak: LZM.WZ.M.2T.501.1039.2017.SS
z dnia 05.10.2017 r, o wydanie zezwolenia na usunigcie jednej topoli wtoskiej z terenu pasa drogowego
ul. P6lnocnej w t-odzi (dzialka nr 1126 w obrgbie S-2), na wysokoSci posesji przy ul. Wierzbowej 1,

zloZonego w Urzgdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa t-6dzkiego w dniu '19.10.2017 r. przez Gminq
Miasto l-6d2 zls w t-odzi przy ul. Piotrkowskiej '104 (adres korespondencji: Zarzqd Zieleni Miejskiej,
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 L6d2), reprezentowanqprzez Paniq Eweling Wr6blewskq, Marszalek
Wojew6dztwa t 6dzkiego

orzeka
umozy6 postgpowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie jednej sztuki topoli wloskiej
(o obwodzie pnia 248 cm, mierzonym na wysokoSci '130 cm) z terenu pasa drogowego ul. Potnocnej
w t-odzi (dziatka nr 1126 w obrgbie S-2), na wysoko6ci posesji przy ul. Wierzbowej 1, wszczqte na wniosek
Gminy Miasto l-od2, reprezentowanej przez Paniq Eweling Wr6blewskq - p.o" Dyrektora Zarzqdu Zieleni
Miejskiej.

UZASADNIENIE
W dniu 19.10.2017 r. do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek

(pismo znak: ZZM.WZM.ZT,5O1.1039.2017.SS z dnia 05.'10.2017 r.) o wydanie zezwolenia na usunigcie
1 szt. topoliwloskiej (o obwodzie pnia248 cm), znajdujqcej si9 na terenie pasa drogowego ul. P6tnocnej
w t-odzi (dzialka nr 1126 w obrqbie S-2), na wysokoSci posesji przy ul. Wierzbowej 1, zlo2ony przez Gminq
Miasto Lod2, reprezentowanq przezPaniq Eweling Wr6blewskq - p.o. DyrektoraZarzEdu Zieleni Miejskiej.
W uzasadnieniu podano, 2e drzewo zamiera i posiada ubytek u podstawy pnia, Do wniosku dolqczono
mapQ z lokalizacjq topoli do usunigcia.

Podczas oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 1 3.1 1.2017 r. przez pracownik6w Urzqdu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa t 6dzkiego, stwierdzono, 2e w pasie drogowym ul. Polnocnej w t-odzi
(dzialka nr 1126 w obrqbie S-2), na wysoko6ci posesji przy ul. Wierzbowej 1, w miejscu wskazanym
na mapie dolqczonej do wniosku jako miejsce, w kt6rym ro6nie przeznaczona do usuniqcia topola wloska
(o obwodzie pnia248 cm), znajduje sig pniak po zlamanym drzewie, z kilkoma galqzkami. Przedmiotowa
topola wloska zlamala siq tu2 nad ziemiq; w miejscu zlamania drewno jest spr6chniale. Obok pniaka

stwierdzono te2 fragmenty gatqzi i pocigtego na kawalki pnia topoli. W obrgbie zlamanego drzewa
nie stwierdzono obecnoSci dziko wystgpujqcych okaz6w gatunk6w chronionych" W dniu 21.12.2017 r.

do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t6dzkiego wplynqt e-mail, w kt6rym pracownik Zarzqdu
Zieleni Miejskiej wy1a6nil, 2e drzewo to zostalo interwencyjnie wycigte przez Stra2 PoZarnq.

Zgodnie z tre6ciq art. 83 ust. 1, ad. 83a ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22016 t., poz.2134 ze zm.), zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu
z terenu nieruchomo6ci lub jej czq6ci niewpisanej do rejestru zabytkow wydaje w6jt, burmistz albo
prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty,
zezwolenie wydaje marszalek wojew6dztwa. Natomiast w mySl art. 83f ust. 1 pkt 14lit. a ustawy o ochronie
przyrody, nie jest wymagane zezwolenie na usunigcie drzew stanowiqcych zlomy lub wywroty, usuwanych
przez jednostki ochrony przeciwpo2arowej, jednostki Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wlaScicieli

urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 $ '1 Kodeksu cywilnego, zarzqdc6w dr6g, zarz4dc6w infrastruktury
kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty dzialaiqce w tym zakresie
na zlecenie gminy lub powiatu. Topola wloska objgta wnioskiem Strony stanowila ztom (ulegla zlamaniu

w wyniku dzialania czynnik6w naturalnych, tj. wypr6chnienia pnia) i zostala usuniqta w my6l ww. przepisu

ustawy o ochronie przyrody. Gdy postgpowanie z jakiejkolwiek przyczyny stalo siq bezprzedmiotowe
wcaloScilub w czgsci, woparciu o art. 105 $ 1 ustawy zdnia14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), organ administracji publicznej wydaje
decyzjq o umozeniu postQpowania odpowiednio w caloSci lub w czq6ci. Biorqc powyZsze pod uwagq,



Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego umorzyl postgpowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie
topoli wloskiej, wymienionej w sentencji niniejszej decyzji.

Biorqc powy2sze pod uwagg, orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w t-odzi,
wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwaLodzkiego, wterminie 14 dni od daty jejotrzymania
(arL.127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

z up. Marszalka
Wojew6dztwa t 6dzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastgpcy Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Otrzvmuia:
1. Gmina Miasto t-6dz

ul. Piotrkowska 104
90-926 L6d2
Adres korespondencii:
Zazqd Zi elen i M iejskiej
ul. Konstantynowska 8/10
94-303 L6d2

2, ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) -
zalqcznik do ustawy, cz. I pkt 53 kol. 4 pkt 1.
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