
RS11.7120.3.271.2017.AW Lod2, dnia l4 sierpnia 2017 r,

R.
DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, art. 83d ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 10
art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2134
ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - po rozpatrzeniu wniosku znak: ZZM.WZM.ZT.5O1.716.2017.GZ
z dnia 17 .07 .2017 r. o wydanie zezwolenia na usuniqcie jednego jarzgbu pospolitego z terenu nieruchomoSc
przy ul. Rymanowskiej 5 w t-odzi (dzialka nr 1611117 w obrgbie G-13), zlo2onegow Urzqdzie Marszalkowskim
Wojew6dztwa t-6dzkiego w dniu 28.07.2017 t. ptzez Gminq Miasto L6d2 z siedzibq w Lodzi przy
ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondencji: Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10,
94-303 L6dZ), reprezentowanqprzez Faniq Eweling Wroblewskq, Mai'szalek Wojew6dztwa t-6dzkiegc

orzeka:
1. Zezwoli6' Gminie Miasto Lod2 na usuniqcie jednej sztuki jarzgbu pospolitego (o obwodzie pnia 62 cm,

mierzonym na wysokoSci 1,3 m), znajdujqcego siq na terenie nieruchomoSci przy ul. Rymanowskiej 5
w t-odzi (dzialka nr 1611117 w obrqbie G-13), na trawniku po zachodniej stronie bloku mieszkalnego
przy ul. Rymanowskiej 5.

2. Okre6li6 termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 30 czerwca 2O1B r.

3. Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. 86 ust. 1

pkt 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody.

UZASADNIENIE
W dniu 28.07.2017 r. do Urzgdu Marszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego wplynql wniosek (pismo

znak:22M.WZM.2T.501.716.2017,G2 z dnia 17.07.2017 r.) o wydanie zezwolenia na usunigcie jednego
jarzqbu pospolitego (o obwodzie pnia 62 cm) z terenu nieruchomoSci przy ul. Rymanowskiej-5
w Lodzi (dzialkanr 1611117 w obrqbie G-13), zlo2ony przez Gminq Miasto l-od2, reprezentowanq przezpaniq
Eweling Wroblewskq - p.o. Dyrektora Zarzqdu Zieleni Miejskiej w t-odzi. W uzasadnieniu podano,
2e drzewojest suche. JednoczeSnie zwr6cono sig z proSbq o zwolnienie z obowiqzku wykonania nasadzenia
zamiennego; wyjaSniono, ze nowe nasadzenie spowodowaloby ograniczenie dostgpu Swiatla dziennego
mieszkahcom lub uzytkownikom lokali. Do wniosku dolqczono mapez lokalizacjq jarzqbu do usuniqcia.

Oglgdziny terenowe przeprowadzone w dniu 10.08.2017 r. przez inspektor6w Urzgdu
Marszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego wykazaly, 2e drzewo wnioskowane do usunigcia to laiqO
pospolity (o obwodzie pnia 62 cm, mierzonym na wysoko5ci 1,3 m), znajdujqcy siq na trawniku, na terenie
dzialki nr 1611117 w obrgbie G-13 w t-odzi, po zachodniej stronie bloku mieszkalneg o przy
ul. Rymanowskiej 5 w t-odzi. Przedmiotowe drzewo jest obumarle, ma prosty pieh ze Sladami pr6chnienia
i odstajqcq korq. Jarzqb jest Sredniej wielkoSci; nie posiada wartoSci przyrodniczej, kulturoweji krajobrazowej. Podczas oglgdzin terenowych w jego obrgbie nie stwierdzono obecnosci dziko
wystqpujqcych okaz6w gatunk6w chronionych. Oglqdziny wykazaly tak2e, 2e w sqsiedztwie wrv, jarzgbu,
przed blokiem mieszkalnym pzy ul. Rymanowskiej 5, jest doSd dule zagqszczenie drzew i krzewow.

Majqc na uwadze, ze objgte wnioskiem drzewo obumarlo z przyczyn niezaleznych od wnioskodawcy
(wskutek wypr6chnienia pnia), dzialalqc w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r.
oochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U.z2016t.,poz.2134zezm.), MarszalekWojewodztwat-odzkiego
udzielil zezwolenia na jego usunigcie, bez pobrania oplaty z tego tytutu. Podstawg prawnE do wydania Oecy2ii
w przedmiotowym zakresie stanowi takze art. 83a ust. l oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSii
cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci
nie wpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy
prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, zezwolenie wydaje marszalek
wojew6dztwa. JednoczeSnie biorqc pod uwagq, ze usuwany jarzqb nie posiada wartoSci przyrodniczych,
kulturowych i krajobrazowych, a teren nieruchomoSci w jego sqsiedztwie jest doSc ggsto zadrzewiony,
odstqpiono od obowiqzku odtworzenia zieleni, o kt6rym mowa w art. B3c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.
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Biorqc powyZsze pod uwagg, orzeczonojak sentencji.

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

w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 i $ 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwoNania decyzla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyli (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mole zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego o5wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postgpowan ia ad m inistracyj nego).
Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna zZqdaniem
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu
postgpowan ia adm in istracyj nego).

5. Usuniqcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane

-- zostanie jako -usuniqeie-drzewa-bez wy{naganego -zezwolenia, eo,,stanowiG -bgdzje podstawg
do wymierzenia administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt I ustawy o ochronie przyrody).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptaKOw, schronien zwiezqt
objqtych ochronq prawnE @rt.52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzyma6 wycinkq drzewa oraz zwrocic siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza decyla nie jest toZsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstgpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.
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Otzvmuia:
Gmina Miasto t-6dZ
ul. Piotrkowska 104
90-926 L6d2
Adres korespondencii:
Zarzqd Zieleni M iejskiej
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6d2

2. ala

do ustawy, cz. lll pkt 44,kol4, pkt 6.

al. Pilsudskiego 8
90-051 t_6dz
mvlv.lodzkie.pl

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


