
Marszalek Wojew6dztwa t 5dzkiego

RSt t.71 20.3.285.201 7"SM t-6d2, dnia 31 oa2dziernika2017 r.

DECYZJA
Na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1,2a i6, art.83c ust. 1,3i4, art. 83d ust, 1 i2, art, 86

ust. 1 pkt 4, 5 i 10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U.
22016r., po2.2134 ze zm.) oraz art.. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania
adm inistracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2017 r., poz. 1257) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto t-6d2,
reprezentowanej przez Paniq Ewelinq Wr6blewskq (pismo znak: 22M.W2M.2T.501.616.2017 .PS), o wydanie
zezwolenia na usunigcie dw6ch drzew zterenu pasa drogowego al. Unii Lubelskiej w t-odzi, przy
skrzyzowaniu z ul. Srebrzyfiskq (dzialka nr 34517 w obrgbie P-6), Marszalek Wojewodztwa t-6dzkiego

orzeka:
1 Zezwoli|, Gminie Miasto Lod2na usuniqcie 2szt.lip drobnolistnych o obwodach pni: 104 cm i127 cm,

mierzonych na wysokoSci 1,3 m (odpowiednio drzewa nr 1 i 2 wg wniosku strony), z terenu pasa
drogowego al. Unii Lubelskiej w t-odzi, przy skrzy2owaniu z ul. Srebrzyhskq (dzialka nr 34517 w obrgbie
P-O), zgodnie zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawcg na mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre5li6 termin usunigcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 31 qrudnia 2017 r.

3. Nie nalicza6 oplat za usunigcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na podstawie
2004 r. o ochronie przyrody.

ew, wymienionych w punkcie 1, od wykonania przez
drzew, nalezqcych do gatunku lipa drobnolistna (I/la
i-sadzonki drzew o minimalnym obwodzie onia.

5 Ustali6:

torych mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia 201 8 r.;
ch, o kt6rych mowa w punkcie 4, na terenie pasa
zialka nr 34517 w obrgbie P-6), w poblizu miejsc
wskazanq przez wnioskodawcg w projekcie nasadzeri

6 Zobolniqza1, Gminq Miasto l-od2 do zlo2enia w Urzgdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa t-6dzkiego
informacji o wykonaniu nasadzef zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, w terminie 14 dni od dnia
ich wykonania, wraz z podaniem faktycznej daty posadzenia drzew oraz zalqczeniem planu
syt u apyj n e go z zaznaczonq I okal izacj q posadzon ych d rzew.

UZASADNIENIE
Dg Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto l-od2, reprezentowanej przez

Paniq E4Teling Wr6blewskq (pismo znak: ZZM.WZM.ZT.50'1.616.2017.PS), o wydanie zezwolenia
na usunigcie dw6ch sztuk lip drobnolistnych z terenu pasa drogowego al. Unii Lubelskiei w t-odzi, przy
skrzyzowaniu z ul. Srebrzydskq (dzialkanr34517 wobrgbie P-6). Wuzasadnieniu wniosku podano,2e jedno
drzewo jest zamierajqce, natomiast drugie drzewo jest martwe. Wniosek spelnial wymagania formalne
okre6lone waft.83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U.
z 2016 r., poz, 2134 ze zm.).

Prpcownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego przeprowadzili w dniu 10 sierpnia
2017 r. oglqdziny terenowe, w wyniku kt6rych ustalono, 2e drzewa wnioskowane do usunigcia to 2 szt. lip
drobnolist4ych o obwodach pni: 104 cm i 127 cm, mierzonych na wysoko6ci 1,3 m (odpowiednio drzewa nr 1

i 2 wg wiliosku strony). Drzewo nr 1 jest silnie zamierajqce (posusz w koronie stanowi okolo 80% jej
objqtoSci), natomiast drzewo nr 2 jest martwe. Na pniach obu drzew stwierdzono liczne owocniki grzybow.



Przedmiotowe lipy ze w4glgdu na zly stan zdrowotny sq bardziej podatne na zlamania, istnieje zatem ryzyko,
ze podczas silnego wiatl'u zlamiq siq lub przewr6cq w strong przemieszczajqcych sig w ich poblizu ludzi lub
pojazdow.

Podczas oglgd2in terenowych w obrqbie drzew wnioskowanych do usunigcia nie stwierdzono
obecno6ci dziko wystqpujqcych okaz6w gatunk6w chronionych.

Uwzglqdniajqc powyzsze okoliczno6ci, wniosek Gminy Miasto N-od2 o wydanie zezwolenia
na usunigcie drzew, w punkcie uznae za zasadny.
zezwolenia na usuni udzielono rciu o art. 86 ust. 1

pkt 4, 5 i 10 ustawy nia 2004 r. do wydania decyzji
w przedmiotowym za ak2e 83 us ochronie przyrody.
Z tre6ci cytowanych pizepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomo6ci lub jej czb6ci niewpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta,
a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci wykonuje
m a rszalek wojew6dztwal

JednoczeSnie biorqc pod uwagg zadeklarowanE przez strong mozliwo66 wykonania nasadzen
zastqpczych, zezwolenie na usunigcie ww. drzew uzale2niono od wykonania nowych nasadzeh 2 szluk
drzew, naleZqcych do gatunku lipa drobnolistna, okreSlonych w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji
w terminie do dnia 31 giudnia 2018 r. Miejsce wykonania nasadzefi wskazano na terenie pasa drogowego

ie P-6), w pobli2u miejsc po usuwanych drzewach,
awce w projekcie nasadzed dolqczonym do wniosku.
fi zastgpczych, wziqto pod uwagg termin nasadzeh

trong projekt nasadzeh.

hronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano
ny Srodowiska w t-odzi, w zwiqzku z niewyrazeniem
mania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczonojak sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decy
w t-odzi, wniesione
jej otrzymania (aft. 127

i pzysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
terminie 14 dni od daty

2

J

4

poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w
1 129 S '1 i $ 2 Kodeksu postQpowania administracyjnego).

W trakcie biegu terminu
administracji publicznej,

wniesienia odwolania strona moZe zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec oroanu
y wydal decyzjq (art. 127a g 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

Przed uplywem u do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje anie decyzji (art. 130 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Decy4a podlega wykon iu pzed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z 2Edaniem wszystkich

strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130 g 4 Kodeksu postqpowaniastron lub jezeli
admin istracyjnego).
Usuniqcie drzew poza okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako usunigcie
drzew bez wymaganegg zezwolenia, co stanowii bgdzie podstawg do wymierzenia administracyjnej kary pienigznej
(art. 88 ust. 1 pkt'1 o ochronie przyrody).
JeSli nasadzenia zastgpcze posadzone w zamian za usunigte drzewa nie zachowajq 2ywotno6ci

nkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uplywenr
chomoSci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji
ypadku niewykonania nasadzeh zastgpczych zgodnie

przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym
)
lnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w dotyczqcych
k ptak6w, schronieri zwierz4t objgtych ochronq prawnq
ktowa n i a zwierzqt dzikich.

ch, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie wykonywania
azzwr6ci6, siq ze stosownym wnioskiem do Generalnego
ktora Ochrony Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie

kaniem zezwolenia na odstqpstwa od zakazow zawartych

z up. Marszalka
Wojew6dztwa t-odzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastgpcy Dyrektora Depaftamentu

Rolnictwa i Ochronv Srodowiska


