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DECYZJA

Na podstawir: art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1 i 2a, art.83c ust. 1, art. B3d ust. 1, art. g6 ust. 1 pkt
4 i 5' art 90 ustawy:z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2201g r. poz. 142 ze zm.) oraz
zgodnie z art' 104 ustawy z dnia 14 czervvca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2017 t' poz' 1257 ze zm') po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto l-od2 z dnia 2g lutego 2o1g r, znaK:zzM'wzM'zr'501 2363.2017.ws, o wydanie zezwolenia na usunigcie dwoch kasztanowc6w zwyczajnych
z terenu pasa drogowego drogi publicznej - ulicy Beskidzkie.i w t-odzi, Marszalek wojew6dztwa t_6dzkiego

orzeka

1' zezwolif Gminir: Miasto Lod2na usunigcie dw6ch kasztanowcow zwyczajnych o obwodach pni 2g7 cm(nr inw' 1) i 178'cm (nr inw. 2), z terenu pasa drogovrego drogi publicznej - uticy Beskidzkiej w t-odzr(dzialka ewidencyjna 77119 obrqb w-5), na wysokosci posesji nr 81, zgodnie zlokalizacjqwskazanq
przez wnioskodarwcq na mapie dolqczonejdo wnirsku.

2- okre6li6 termin usunigcia drzew do dnia 31 grudnia 2ct1g r.
3' Nie nalicza6 oplat za usunigcie drzew na podstawie art. 86 ust. '1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 roku o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE

Dnia 12 marca 2018 r. do Marszalka wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t-6dz
o wydanie zezwoleniil na usunigcie dw6ch kasztanowc6w zzwyczajnych o obwodach pni2g7 cm (nr inw. 1)i 178 cm (nr inw. 2!.), z terenu pasa drogowego drogi publicznej - ulicy Beskidzkiej w t-odzi (dzialka
ewidencyjna 77119 olcrqb W-5), na wysokoSci posesji nr 81. We wniosku oswiadczono, 2e Gmina Miasto
t-6dz jest wlascicielern powyzszej nieruchomosci. w uzasa<Jnieniu wniosku jako przyczyng zamierzonego
usuniqcia drzew wsketzano, 2e zamieralq, posiadajq pr6chniejqce ubytki pni i kolidujq z sieciq napowietrznq.
strona zwrocila sig z prosbq o zwolnienie z obowiqzku wykonania nasadzenia zastgpczego z uwagi na braK
miejsca w pasie drogclwym.

w dniu 16 kwietnia 2018 r. pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-odzkiego
przeprowadzili oglqdziny ww. drzew. Stwierdzono, ze:
- kasztanowiec zwycz:"ajny o obwodzie pnia 287 cm (nr inw. "1) posiada jednostronnie wyksztalconq korong,
rosnie pod liniq telekomunikacyjnq, pieh wrasta w podmur6wkg ogrodzenia powodujqc jej uszkodzenie,- kasztanowiec zwyczflny o obwodzie pnia 178 cm (nr inw. 2) posiada zamieralqcq korong, pie6 jest
wlaSciwie pusty w Srorlku i tworzy,,rurQ", drzewo znajduje siq pod liniq telekomunikacyjnq.

Z uwagi na oslabionq kondycjg zdrowotnq i wlaScivl'osci mechaniczne drzewa stanowiq zagrozente
bezpieczefistwa ludzi oraz mienia w istniejqcych obiektach budowlanych i bezpieczefistwa ruchu drogowego
UwzglqdniajEc powyzsze okolicznosci, wniosek o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew wymienionycnw punkcie 1 sentencii decyzji nalezalo uznac za zasadny'. Podczas oglqdzin w obrqbie ww. drzew nie
stwierdzono wystqpovlrania okazow gatunk6w prawnie chronionych

Biorqc pod u'wagq brak wydzielonego pasa zieleni, przebiegajqce sieci infrastrukturalne, w tym
wodociqg, sie6 telekornunikacyjna, gazociqg oraz wystgpowanie w najblizszym otoczeniu dzialek prywatnycn,
w niniejszej decy4i nier nalozono obowiqzku wykonania nasaclzeh zastqpczych.

Podstawg pra\MnE do wydania decyzji w przedmiotovrym zakresie stanowi art. g3a ust. 1 oraz art. 90ustawy z dnia 16 kwietnia 2oo4 r. o ochronie przyrody (t.j. DzU. z 2O1g r. poz 142 ze zm.) Z tresci
cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej



a

cz96ci wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku nieruchomoSci lub jelj czgSci wpisanej do
rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w. Jezeli prezydent miasta na prawach powiatu

sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci wykonuje merrszalek wojew6dztwa. Natomiast z mooy art. 86 ust. 1 pkt 4
i 5 cyt. ustawy za usunigcie drzew nie nalicza siq optaty w przypadku drzew zagraZlEctych bezpieczehstwu
ludzi oraz mienia w istniejqcych obiektach budowalnych oraz bezpieczehstwa ruchu drogowego, a takie
sytuacje wystqpujq w omawianym przypadku.

Projekt niniejszej decyzji zostal uznany za uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska w t-odzi w zwiqzku z niewyra2eniem stanowiska w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu

zezwolenia.
Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplerty skarbowej na podstawie ustawy z dria 16 listopada 2006

roku o oplacie skarbowej -zalqcznikdo ustawy, c;2. lll pkt 44,kol.4, pkt6.
Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po5rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania (art.127 S 1, 129 51 i52 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decy4a nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 $ 1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwollania strona mo?e zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, k,t6ry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszalkowi

Wojew6dztwa t-odzkiego o5wiadczenia o zrz:-eczeniu sig prawa do wniesienia odw,olania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyla staje sig osterteczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i 2 Kpa).

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z :Zqdaniem wszystkich

stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.130 $ a Kpa ).

Usuniqcie drzew poza terminem okreSlonynr w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako

usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanovvi6 bqdzie podstawg do wymierzenia

administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).

Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie rlrzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w

dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaoi mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt

objgtych ochronq prawnE @rt.52 uoop) oraz: humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.

W przypadku stwierdzenia obecno6ci giatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd

w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymac wycinkg drzew oraz zwroci6 sig ze

stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejsza decyla nie jest tozsama z uzyskaniem

odstqpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. ustawy o ochronie

Otzvmuia:

1. Gmina Miasto t-6d2
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul Konstantynowslta 8/10
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