
Marszalek Wojew6dztwa t 6dzkiego

RSll,71 20,3.483.201 7. SM t-odz, dnizr 12 stycznia 2018 r

DECYZJA
Na podstawie art 83 ust 1 pkt 1, ar1. 83a ust. I , 2a i 6, art. 83c ust. 1 , art. 83rj ust. 1, art. 86 ust. 1

pkt4 i 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22016 r.,

poz.2134 ze zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czewca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego
(tekst jednolity'. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) -'po rozpalrzeniu wniosku Gminy Miasto L6d2, reprezentowanej
przez Paniq Eweling Wr6blewskq (pismo znak. 22M.WZ,M.2I .501J0032017.G2), o wydanie zezwolenia

na usunigcie jednego drzewa z terenu pasa drogowego ul. Rzemie6lnicz$ w l.-odzi, vis a vis nr 5 (dziatka

nr 405110 w obrqbie G-24), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolii Gminie Miasto Lod2na usunigcie 1 szt. robinii akacjowej o obwodzie pniir 117 cm, mierzonym

na wysoko6ci '1,3 m, z terenu pasa drogowego ul. RzemieSlniczi w N-odzi, vis a vis nr 5 (dziatka

nr 405110 w obrgbie G-24), zgodnie z lokalizaqq wskazanq przez wnioskodawca na mapie dolqczonej

do wniosku.

2. Okre6li6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 28 luteqo 2018 r.

3. Nie nalicza6 opNat za usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie

ar1. 86 ust 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody'

UZASADNIENIE
Do Marszatka Wojew6dztwa i-odzkiego wplynqi wniosek Gminy Miasto N-od2, rr=prezentowanej przez

Paniq Ewelinq Wroblewskq (pismo znak. 22M.WZM.2T.501.1003.2017.G2), o wydanie zezwolenia

na usunigcie jednej sztuki robinii akacjowej z terenu pasa drogowego ul. Rzemie6lniczej w l-odzi, vis a vis

nr 5 (dzialka nr 405110 w obrqbie G-24). W uzasadnieniu wniosku podano, 2e drzewo jest zamierajqce
posiada ubytki u podstawy pnia oraz jest pochylone. Wniosek spelnial wymagania formalne okreSlone
war1.83b ust. 'l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22016 r.,

poz.2134 ze zm.).
Pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego przeprowadzili w dniu 13 listopada

2017 r. oglgdzinyterenowe, wwyniku kt6rych ustalono, 2edrzewo wnioskowane do usuniqcia to 1 szt robinii

akacjowej o obwodzie pnia 117 cm, mierzonym nawysoko6ci 1,3 m, rosnqcej w pasie drogowym
ul, Rzemie$lniczej w Lodzi, vis a vis nr 5. Drzewo jest pozbawione znacznej czqrSci korony; piefi jest
pochylony w strong chodnika dla pieszych pod kqtem okolo 70' wzglgdem podlo2a, stwierdzono na nim

liczne ubytki z wyprochnieniami. System korzeniowy drzewa jest lekko nadenrrrany i wyniesiony ponad

powierzchnig gruntu.
Drzewo ze wzglqdu na pochylenie pnia otaz naderwany system korzeniowy jest bardziej podatne

na wywr6cenie, istnieje zatem ryzyko, 2e podczas silnego wiatru przewr6ci w strong pr.zemieszczajqcych sig
w jego pobli2u ludzi lub pojazd6w.

Podczas oglqdzin terenowych w obrgbie drzewa wnioskowanego do Lt5uni,gcia nie stwierdzono
obecnoSci dziko wystqpujqcych okaz6w gatunkow chronionych.

Uwzglqdniajqc powyzsze okoliczno6ci, wniosek Gminy Miasto N-od2 o wydanie zezwolenia
na usuniqcie drzewa, wymienionego wpunkcie 1 sentencji niniejszej decyzji, nale2alo uznac za zasadny.
Zezwolenia na usuniqcie ww. drzewa udzielono bez pobrania opiaty z tego tytulu, w oparciu o art. 86 ust. 1

pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Podstawq prawnE dowydania decyzji
w przedmiotowym zakresie stanowi tak2e art. 83 ust. '1, art. 83a ust. 1 oraz art. S)0 ustawy o ochronie
przyrody. Z tre6ci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci lub jej czqsci niewpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta,
a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynno6ci wykonuje
m a rszalek wojewodztwa.

Jednocze6nie biorqc pod uwagq, ze w sqsiedzlwie drzewa wnioskowanego clo usunigcia, w pasie
drogowym ul. RzemieSlniczej w Lodzi brak jest nriejsc do wprowadzenia nowych nasadzefi, gwarantujqcych



prawidlowy rozw6j sadzonek (ze wzglgdu na istniejqce zadrzewienie oraz rozbudowanq napowietrznq
i podziemnq infrastrukturq technicznq), odstqpiono od obowiqzku wykonania nasadzeh zastqpczych, o ktorym
mowa w art. 83c ust. 3i ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z tre6ciq atrt. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano
za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi, w zwiEzku z niewyrazeniem
stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powy2sze pod uwagg, orzeczono jak w sentencjr.

Pouczenie:

1. Od niniejszej dec>yli paysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesioner za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dnt od daty
jej otrzymania @n.12t7 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strony mogq zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg @n. 127a $ 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

3. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
wterminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S I i$ 2 Kodeksu postqpowania adrninistracyjnego).

4, Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem wszystkich
stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art, 130 $ 4 Kodeksu postgpowania
admin istracyjnego)

5 Usuniqcie drzewa poza terrninem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako usunigcie
drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie podstawg do wymierzenia administracyjnej kary pieniq2nej
(art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w dotyczqcych
niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieri zwierz4l objqtych ochronq prawnq
(arL. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.

7. W pzypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdz gniazd w trakcie wykonywania
przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymac wycinkq drzewa orazzwr6cie, siq ze stosownym wnioskiem do Generalnego
Dyrektora Ochrony {irodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art, 56 ustawy o ochronie
przyrody), gdyz niniejsza decyla nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na odstqpstwa od zakazow zawartych
w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie pzyrody.

z uo. Marszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastqpcy Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochronv Srodowiska

Otrzvmuia:

1, Gmina Miasto t 6d2
Adres do koresponderlgjj:
Pani Ewelina Wr6blewska
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska U/1 0
94-303 N_6d2

2. ala

Zwolniono z oolatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. \J. z 2016 r poz. 1827) - zalqcznik do ustawy,
cz. lll pkt 44, kol. 4, pkt 6.

al. Pilsudskiego 8
90-051 t.6d2
www lodzkie.pl

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


