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REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

W ŁODZI 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Łódź, 13 lipca 2018 r. 
WPN.660.956.2018.BJa 

 

 

POSTANOWIENIE 

 

 Na podstawie 106 § 1, 3, 5 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.      

poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650) i art. 83a  ust. 2a  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.           

o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r., poz. 142, 10 i 650),  po rozpatrzeniu wniosku Marszałka 

Województwa Łódzkiego z dnia 4 lipca 2018 r. (data wpływu 11.07.2018 r.) znak: 

RŚII.7120.1.346.2018.AK  o uzgodnienie zezwolenia na usunięcie  drzewa rosnącego  w pasie 

drogowym  drogi  publicznej 

 

postanawiam 

uzgodnić projekt zezwolenia Marszałka Województwa Łódzkiego, znak:  

RŚII.7120.1.346.2018.AK  na usunięcie przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski jednego drzewa 

z gatunku głóg pośredni (Crategaus xmedia 'Paul's Scarlet) o obwodzie pnia 75 cm, rosnącego      

w pasie drogowym drogi  gminnej, działka nr ew. 473/6  obręb 14, ul.  Wysoka w Piotrkowie 

Trybunalskim.  

 

Uzasadnienie 

    

 Gmina Miasto Piotrków Trybunalski wystąpiła z wnioskiem do Marszałka Województwa 

Łódzkiego o zezwolenie na wycinkę jednego drzewa rosnącego  w pasie drogowym drogi  gminnej, 

stanowiącej jej własność, działka nr ew. 473/6  obręb 14, ul. Wysoka  w Piotrkowie Trybunalskim.  

Wniosek Gminy Miasto Piotrków Trybunalski dotyczył usunięcia jednego drzewa i 41,4 m3 

krzewów, natomiast projekt zezwolenia będący przedmiotem niniejszego uzgodnienia, dotyczy 

tylko drzewa. 

 Zgodnie z art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 10 i 650), 

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej,                    

z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem 

ochrony środowiska. W związku z powyższym, Marszałek Województwa Łódzkiego zwrócił się                       

o uzgodnienie planowanej wycinki, kierując wniosek z dnia 4 lipca 2018 r. znak: 

RŚII.7120.1.346.2018.AK  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Do wniosku 

został załączony projekt decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, kserokopia protokołu z oględzin, 

kserokopia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z załącznikami, kserokopia 

upoważnień Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego upoważniających Panią Małgorzatę 

Majczynę - Dyrektora Biura Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do 

reprezentowania go  w postępowaniach administracyjnych, oświadczenie o posiadanym tytule 
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prawnym do nieruchomości, kserokopia zgłoszenia robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia  na budowę, kserokopia  zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót,  

Opinia ornitologiczna, załączniki graficzne: projekt zagospodarowania terenu, projekt szaty 

roślinnej, inwentaryzacja dendrologiczna oraz dokumentacja fotograficzna.  

 Powodem zamiaru usunięcia przedmiotowego drzewa jest jego kolizja z planowaną 

inwestycją, polegającą na przebudowie pasa drogowego ul. Wysokiej na długości Szkoły 

Podstawowej nr 3, w tym m.in. budowy zatoki parkingowej - brak jest technicznych możliwości 

zachowania go na gruncie.  

 Po przeprowadzeniu oględzin, Organ w obrębie drzewa przeznaczonego do usunięcia nie 

stwierdził występowania roślin, zwierząt i grzybów gatunków chronionych.  Za usunięcie 

przedmiotowego drzewa   Marszałek Województwa Łódzkiego odstąpił od naliczenia opłaty na 

podstawie art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody, jednocześnie nałożył na Wnioskodawcę 

obowiązek wykonania nasadzenia zastępczego jednego drzewa, zgodnie  z projektem nasadzeń  

w terminie do 30 grudnia 2019 r.   

 Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji. 

 

Pouczenie 

 

Na postanowienie niniejsze służy stronie zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w terminie      

7 dni od daty jego otrzymania. 

 

Z up. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Łodzi 

 
 

Arkadiusz Malec 
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Łodzi - 
Regionalnego Konserwatora Przyrody 

 
Otrzymują 
 
1. Marszałek Województwa Łódzkiego 
2. Gmina Miasto Piotrków Trybunalski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Bożena Jagusiak tel. 42 665 03 83 

 


