
Marszalek Wojew6dztwa Lodzkiego

RSil.71 20.3.395.201 7.SM l-od2, dnia 24 listopada 2017 r.

DECYZJA

usunigcie jednego drzewa z terenu pasa drogowego ul. Srebrzyriskiej w l-odzi, na wysoko6ci numeru g
(dzialka nr 6114 w obrqbie p-8), Marszalek Wojew6dziwa t_odzkiego

orzeka:
1" Zezwolif' Gminie Miasto Lod2 na usunigcie I szt. brzozy brodawkowatej o obwodzie pnia 204 cm,

mierzonym na wysokoSci 1,3 m, zterenu pasa drogowego ul. Srebrzyriskiej w N-odzi, nawysokoSci
numeru 8 (dzialka nr6114 wobrgbie P-8), zgodnie z lokalizaclq wskazanq przez wniosliodawca
na mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre5li6 termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 28 luteqo 201g r.

3. Nie nalicza6 lPJat. za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie
aft, 86 ust. 1 pkt 4,5i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto l-6d2, reprezentowanej przez

Paniq Eweling Wr6blewskq (pismo znak'. zzM.wzM.zT.501.1osi.zotz.es;, o wydanie zezwolenia
na usuniqcie jednej sztuki brzozy brodawkowatej z terenu pasa drogowego ul. Srebrzynskiej w t-odzi,
na wysoko6ci numeru 8 (dzialka nr 6114 w obrqbie P-8). W uzasadnieniu wniosku podano, ze drzewo jest
martwe wniosek spelnial wymagania formalne okreslone w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
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. Podczas oglgdzin terenowych w obrgbie drzewa wnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono
obecno6ci dziko wystgpujqcych okaz6w gatunk6w chronionych.

Uwzglgdniajqc powy2sze okoliczno6ci, wniosek Gminy Miasto L6d2 o wydanie zezwolenia
na usunigcie drzewa, wymienionego wpunkcie '1 sentencji niniejszej decyzji, nale2alo uznae, zazasadny.
Zgzwolgnia-na usuniqcie ww. drzewa udzielono bez pobrahia optaty 2 tego tytutu, w oparciu o art. g6 ust, 1
pkt 4' 5 i 1 0 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrody. Podstawq prawnE do wydania decyzji
w przedmiotowym zakresie stanowi takZe art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1 oraz 

'ar1. 
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przyrody. Ztre6ci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu zterenu
nieruchomoSci lub jej czqSci niewpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmislrz albo prezydent miasta,
a w przypadku' gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje tunXcjq starosty, czynno6ci wykonuje
m arszalek woj ew6dztwa.

Jednocze6ni" 
Pi9fe9 pod uwagg, 2e w sqsiedztwie drzewa wnioskowanego do usunigcia, w pasie

drogowym ul' Srebrzyriskiej w t-odzi brak jest miejsc do wprowadzenia nowych nlsadzeri, gwarantujqcych
prawidlowy rozw6j sadzonek (ze wzglqdu na istniejqce zadrzewienie 
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technicznq), odstqpiono od obowiqzku wykonania nasadzefi zastqpczych, o ktorym mowa w art. 83c ust.

ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z tre6ciq art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uzgodniony zostal
pzez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowrska w todzi postanowieniem z dnia 21 listopada 2017 r.,

znak: WPN.660.679.201 7.t-Si.

Biorqc powy2sze pod uwagg, orzeczonojak sentencji.

Pouczenie:

1 Od niniejszej decyzji pzysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego
w t odzi, wniesione za po5rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania (ar1. 127 S 1, 129 S 1 i S 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 decyzjq (arl. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

3. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
wterminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i$ 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z24daniem wszystkich
stron lub je2eli wszystkie strony zuekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu postqpowania

administracyjnego).
5 Usuniqcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako usunigcie

drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawq do wymierzenia administracyjnej kary pienig2nej
(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, schronieh zwierz4l objgtych ochronq prawnq

@n 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanltarnego 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 Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (ad. 56 ustawy o ochronie
przyrody), gdyz niniejsza decyzja nie jest to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych
w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie pzyrody

z uo. Marszalka
Wojew6dztwa i-6dzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. ZastQpcy Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochronv Srodowiska

Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto t 6d2
Adres do korespondencii:
Pani Ewelina Wr6blewska
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t odzi
ul. Konstantynowska 8/'1 0
94-303 L6d2

2. ala

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawazdnial6 listopada2006r.ooplacieskarbowej (tekstjednolity: Dz,U.z2016r.poz 1827)-zalqcznikdoustawy,
cz. lll pkt 44, kol. 4, pkt 6.

al. Pilsudskiego 8
90-051 N_6d2
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