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Ma rszalek Wojew6d ztut a L6dzkiego

RSI l. 7 1 20. 3 .219.2017. MOS

t-odz, dnia i? z -r7- ort,ttr". / v/ lv.il

D ECYZJA

Dzialajqc na podstawie art, 83 ust. 1 pkt. 1, art. B3a ust. 1, art. 83c ust. 1, art. B3d us;t. 1, 2, art. 86 ust.
1 pkt 4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.22016 r., poz. 2134
ze zmianami) oraz arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku - Koderks postqpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Grniny Miasto t-odz,
reprezentowanei przez Paniq Eweling Wr6blewskq w spravrie usuniqcia jednego dqbu szypulkowego
rosnAcego na granicy dzialek ewidencyjnych 22124, 22125 oraz 21118 w obrgbie B-38 polozonych przy
ul. Sikiryckiego w Lodzi, posiadajqcej zgodg wla6ciciela rjz:ialek 22124 i 22125 na usuniecie drzewa.
Marszalek Wojewodztwa t_6dzkiego

orzeka:
Zezwoli6, Gminie Miasto t-od2, na usuniqcie dqbu szypulkorvego o obwodzie pnia2T2 cm, rosnEcego
na granicy dzialek ewidencyjnych 22124, 22125 oraz 2'1/18 w obrqbie B-38 po{ozonych przy ul.
Sikiryckiego w t-odzi, zgodnie z lokalizaqq wskazanq prze,z wnioskodawcg na mapie dolqczonej do
wniosku.
Okre6li6 termin usunigcia drzewa do dnia 31 grudnia 20its r.
Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzewa na podstawie art. 86 ust. I pkt 4 ustawy ;: dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE
Pismem znak:ZZM.WZM.ZT.501.1466.2016.822dnia 15 maja 2017r. (data wplywu 12czerwca

2017r.), Gmina Miasto L6d2, reprezentowana ptzez Paniq Eweling Wr6blewskq dziallqcq
z upowaznienia Prezydenta Miasta Lodzi, wystqpila z wnioskiem o udzielenie zezwollenia na usuniqcie
dgbu szypulkowego o obwodzie pnia272 cm, rosnqcego na glranicy dzialek ewidencyjnych22124,22l2S
oraz21l18 w obrgbie B-38 polozonych przy ul. Sikiryckiego rv t-odzi. W uzasadnieniu wniosku podano,
ze drzewo posiada pr6chniejqcy ubytek. Do wystqpienia dolqczona zostala zgoda wla6ciciela dzialek
ewidencyjnych nr 22124 i 22125 w obrgbie B-38 na wycigcicl przedmiotowego dgbu. Ponadto Gmina
Miasto Lod2 zwroci{a siq o odstqpienie od obowiqzku wprowadzenia nasadzenia zasitqpczego z uwagi
na brak miejsca do jego wykonania. W uzasadnieniu poderno,2e drzewo roSnie bezpoSrednio priy
gazociqgu oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej biegnqcych wzdlu2 p6lnocnej krawgdzi pasa
drogowego przedmiotowej ulicy, natomiast wzdlu2 terenu zieleni po stronie poludnircwej ulicy biegnie
wodociqg.

Z wnioskiem o usunigcie przedmiotowego llrzewa Gmina Miasto L6d2 wystqpila
24 pazdziernika 2016 r. W toku prowadzonego w6wczas postgpowania pracownicy UrzqOu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego dnia 25 listc,pada 2016 r. przeprowadzili oglqdziny,
w wyniku ktorych potwierdzono zasadnoSi wystqpienia. Pr,zedmiotowy dqb posiada pr6chniejqcy pie6,
jednostronnie wyksztalconq koronq oraz pochyla sig w kienunku pasa drogowego. Drzewo z uwagt na
zachwianq statykg oraz oslabione wlaSciwoSci mechaniczne jest bardziej podatne na zlamania lub
przewr6cenie sig. W trakcie przeprowadzonych w6wczas oglqdzin w obrgbie przednriotowego drzewa
nie stwierdzono dziko wystqpujqcych okaz6w roSlin i zwierz4t objgtych ochronq gatr.rnkowq. Ustalono
r6wniez, 2e drzewo roSnie na granicy pasa drogowego ul. Sikiryckiego oraz diialek ewidencyjnych
bgdqcych wlasno5ciq. osoby fizycznej. Wnioskodawca - Ginrina Miasto t-6d2 - nie clolqczyl w6wcias
zgody wsp6lwtaSciciela drzewa, dlatego tez postgpowanie.w sprawie wydania zezwolenii na usuniqcie
przedmtotowego dgbu zostalo umozone w decyzji znak:RS11.7120.2.1114.2016.MoS. W chwili obeinej
Gmina Miasto t-6dz ponownie wystqpila o usunigcie ww. dqbu szypulkowego o obwodzie pnia 272 cm',
dolqczajqc do wniosku zgodq wlaSciciela dzialek ewidencvjnych nr 221i4 i 2212s w obrqbie B-3g,
na kt6rych czgSciowo znajduje siq drzewo wnioskowane do usuniqcia. Majqc pow\/zsze na uwadze
w decyzji niniejszej udzielone zostalo zezwolenie na jego usunigcie.

Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotorvym zakresie stanowi art. 83 a ust. 1 oraz
art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrod,.y (t. j. Dz, u. z 2016 r., p,oz. 2134 ze zm.\.
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Z tre6ci cytowanych przepis6w wynika, ze zezwolenie na usuniqcie drzewa lub kzewu
z terenu nieruchotnoSci nie wpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta,
a w przypadku, gdy prezydent miasta net prawach powiatu sprawuje funkcjq starosiy, czynnosci
wykonuje marszalek wojew6dztwa. Natomiast z mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usuniqcie drzew
nie nalicza sig oplaty w przypadku drzew zagra2lqcych bezpieczehstwu tuOzi tuO mienia w isiniejqcych
obiektach budowlanych. Odstqpiono od wprowadzenia nasadzenia zastqpczego - teren w sqsie-o)twie
usuwanego drzewa, ma charakter zadrzewienia naturalnego, o gqstym pokryciu. Ponadto uwzglqdniono
informacjq strony, zeana skraju ziele6ca, przebiega infrastruktura podziemna.

Pouczenie:

Od niniejszej dec;yzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po5rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego, w termlnie 14 dni od daty lej
otrzymania (art.127 S 1, 129 51 i 52 Kodeksu postgpowania administracyjnego zwanego dalej kpa).- 

-

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniulart.l30 (pa). Whiesienie
odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 2 Kpa).
Decy4a podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z zqdaniem wszystkich
stron (art.130 $ 4 kpa ).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odw'olania strona moze ztzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego o5wiadczenia o z:rzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgporrvania, decyzja staje siqr ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postqpowan ia ad rnin istracyj nego)
Decyzia podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna
z 2qdaniem wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzeldy sig prawa do wniesienia oOwolanii (art.
130 S 4 Kodeksu postqpowania administrarcyjnego)
Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonyrn w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego ze;zwolenia, co stanowid bgdzie podstawg do wymierz-enia
administracyjnej kary pieniqZnej (art. 88 usit. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejs:zej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestzeganiazakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieh zwierzqt
objqtych ochronq prawnE @rt.52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdi gniazd
w trakcie wykonywania pzedmiotowej decyzii, nale2y wstzymac wycinkq dzewa orazzwr6ci6,
9ig ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza decyzja nie jest
to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Otrzvmuia:
Gm i na Miasto L6d2 reprezentowa na pzez P ania Ew:line Wrdblewska
Adres do korespondencji:
Zarzqd Zieleni M iej s kierj
Ul. Konstantynowska €il10
94-303 Lod2 

.,,/'' :

V\/laSciciel dzialek ewidencyjnych ZZtZt, ZZ&S-. ";i --

t'"i :

ata i.,: .

\ :!
'! ,1 

"'',. j,,,'.

Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t j. Dz. U 22016 r. poz. 1827).

al Pilsudskiego 8 tel. /+48/ 42 663 35 30
90-051 L6dZ fax:. 1+481 426633532
ww_W.lodzkie.pI sel<r_etariat.ro@lpdzkie..pl


