
Ma rszale k Wojew6d zt.n a Lod

Rslt.71 20. 1 .427 .2018.AW',

art. 83d ust. 1, art. 86 ust. 1

jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
administracyjnego

(tekst jednolity: Dz. U. z 21017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wn u z dnia 20.06.2018 r. znak:
22M.WZ,M.2T.501.98.2018.BW o wydanie zezwolenia na usunigcie j klonu jawora z terenu
pasa drogowego ul. H. Konstadta w t-odzi (dzialka nr 382/9 w obrgbie B 7), na wysokoSci posesji nr 4,
zla2onego w Urzgdzie lt4arszalkowskim Wojew6dztwa t-6dzkiego w 11.07.2018 t. ptzez Gmine
Miasto Lod2 zls w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres i: Zarzqd Zieleni Miejskiej,
ul. Konstantynowskq 8/10, 94-303 t-odz, Marszalek Wojew6dztwa Lodzk

orzeka:
1. Zezwolif Gminie Miasto L6d2 na usuniqcie jednej sztuki klonu (o obwodzie pnia 132 cm,

drogi wewnqtrznej -
i posesji nr 4.

2. Okre5li6 termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1,

3. Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzewa, wymienionego w pu
pkt 4 i 5 usta44 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

1, na podstawie art. 86 ust. 1

UZASADNIENIE
Dnia 11.07,2018 r. do Urzqdu Marszalkowskiego

Gminy Miasto t-od2 (pis;mo znak: 22M.W2M.2T.501.98.2018.8W z
r Lodzkiego wptynql wniosek
ia 20.06.2018 r.) o wydanie

Lod2, dnia 20 lipca 2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust.

pkt 4 i 5, art. 90 usfawy z: dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
poz. 142 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

mierzonym na wysokoSci 130 cm), rosnqcego na terenie pasa
ul. Hermana Konstadta w t-odzi (dzialka nr 38219 w obrgbie B-47), na

zezwolenia na usunigcie 1 szt. klonu jawora (o obwodzie pnia 132
ul. H. Konstadta w 'Lodzi (dzialka nr 382/9 w obrgbie B-47), na wysokc

jawora (o obwodzie pnia 132 cm, mierzonym na wysokoSci '130 cm),
ul. H. Konstadta w Lodzi (dzialka nr 38219 w obrqbie B-47), na I

pcrdano, ze drzewo poriiada prochniejqce ubytki pnia, jednostron

) z terenu pasa drogowego
posesji nr 4. W uzasadnieniu
wyksztalconq koronq i jest

niebezpiecznie poohylone w strong ciqgu pieszo-jezdnego. Jed ie zwrocono sig z prosbq
o zwolnienie z obot4tiqzku wykonania nasadzeh zamiennych, z powodu aku miejsca do ich wykonania;

m pasie zieleni ptzy samejwyjaSniono, ze drzewo przeznaczone do usunigcia roSnie w
nieruchomoSci i w zwiqzl<u z tym wykonanie nowych nasadzeh nie ich prawidlowego
wzrostu i rozwoju; ponadto przedmiotowy klon ro5nie bezpoSrednio na sieci energetycznej
i sieci telekomunikaoyjnej. Do wniosku dolqczono mapg z lokalizacjq przewidzianego do usuniqcia.

.07.2018 r. przez inspektoraW wyniku oglqd:zin terenowych, przeprowadzonych w dniu I
U rzgdu Marszalkowskiegcr Wojew6dztwa t-odzkiego, ustalono, ze objqte kiem drzewo to 1 szt. klonu

na terenie pasa drogowego
i posesji nr 4. Przedmiotowe

drzewo jest pochylone (odchylenie od pionu wynorsi okolo 20 stopni) w zachodniq (w stronq chodnika
dla pieszych i jezdrpi ul. ll. Konstadta); przy podstawie pnia od strony posiada pr6chniejqcy
ubytek wgtqbny; pornadto pr6chniejqce ubytki widoizne sq tez na jego
Korona klonu jest Zywa, b<>z widocznego posuszu; zostala jednostronnie

w rejonie nasady korony.
wskutek pzycinania

galgzi i konarow kolidujqcych z elewacjq budynku mieszkalnego przy ul. H. Konstadta 4 (drzewo roSnie
w odlegloSci okoto 120 cm od Sciany budynku). W poblizu drzewa, z ul. H. Konstadta parkowane
sq samochody. Objgty wnioskiem klon jawor jest Sredniej wielkoSci; posiada wartoSc przyrodniczq
(m. in. neutraliza$a zanieczy szczeh atmosferyczn ych, prod ukcja tlen u) i krajobrazowe (wsp6ttworzy
zielen towarzyszqcq bud'lnkowi mieszkalnemu i ulicy), nie ma kulturowej. Podczas oglqdzin

okaz6w gatunk6w chronionych.terenowych w jego obrgbie nie stwierdzono obecno5ci dziko wystqpujqcyc
Oglgdziny terenowe wykaz:aly ponadto, ze pas drogowy ul. H. Konstadta w zi j est czq6ciow o zadrzewio n y
i czqSciowo utwardzony. Trawnik, na kt6rym ro(;nie usuwany klon j
mialoby ograniczonq mozliwoSc wzrostu i rozwoju wskutek koliliz budyn

jest wqski i nowe nasadzenie



wydaje marszalek

W toku postgpowania ustalono, 2e dzialka nr 382/9 w obrqbie B-47 w Lodzi, na terenie ktorej
znajduje sig klon jawor wn
Konstadta.

do usunigcia, stanowi pas drogowy drogi ,wewngtrznej - ul. Hermana

Majqc na uwadze, 2e wnioskiem klon jawor stwarza zagro2enie berzpieczehstwa ludzi, mienia
ny i ma prochniejqce ubytki na pniu, i:itnieje zatem zagro2erie,i ruchu drogowego (est

ze podczas silnego wiatru
Konstadta, zaparkowanych

ie siq i przewroci w stronq chodnika dla pieszych, jezdni ul. Hermana
niej samochodow oruz p'zemieszczflq<>ych sig w poblizu ludzi

i pojazd6w), dzialalqc w oparc o art. 86 ust. 1 pkt4 i 5 ustawy zdnia 16 kwietnia 20041. o ochronie przyrody
., poz. 142 ze zm.), Marszalek Wojewodztwa t-orJzkiego udzielil zezwolenia(tekst jednolity: Dz. U. z 2018

na jego usunigcie bez
w przedmiotowym zakresie

nia oplaty z tego tytulu. Podstawg prawnE do wydania decyzji
iq takze art. 83a ust. 1 i art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci

cytowanych przepis6w wynika 2e zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci
wydaje w6jt, burmistrz albo miasta (z wyjqtkiem nieruchomo5ci lub jej czg5ci wpisanej do rejestru
zabytk6w), a w przypadku, gdy miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjQ starosty, zezwolenie

JednoczeSnie biorqc pod uwagq, ze w pasie drogowym ul. Hermana
Konstadta w Lodzi brak mieisc prawidlowy wzrost i rozwoj nowyrsh naSadzeh (pas drogowy
tej ulicy jest juz czgSciowo ny i zadrzewiony), a ponadto mozliwa jest l<olizja nowego nasadzenia
z uzbrojeniem podziemnym w pasie drogowym ul. Hermana Konstadta [z mapy sieci
technicznego uzbrojenia u, dostgpnej na portalu internetowym t-6dz:kiego OSrodka Geodezji

mogloby ono kolidowai z sieciq energetycznq i sieciq telekomunikacyjnql,
zieleni, o kt6rym mowa w art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

Biorqc powyzsze pod uwagQ,

Pouczenie:

jak w sentencji.

1. Od niniejszej decyzji
w t-odzi, wniesione za

stronie odwotanie do Samorzadoweoo Koleoium Odwolawczeoo
Marszalka Wojewodztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni od daty

(http://mapa. lodz. pl) wyn ika,
odstqpiono od obowiqzku od

jej otrzymania (art. 127 S 1,

2. Przed uplywem terminu do

odwolania wobec organu
Wojew6dztwa t-odzkiego
ze stron postgpowania,

zezwolenia na odstgpstwa
przyrody.

w terminie wstrzymuje decyzji (art. 130 S I i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego)
3. W trakcie biegu terminu wniesienia odwolania strona mole zrzec siq plawa do wniesienia

inistracji publicznej, ktory wydal decyzjq. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
adczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesieniil odwolania przez ostatniq

sta1e sig ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postqpowan ia ad m in istracyj

4. Decyla podlega wykona u przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna
z 2qdaniem wszystkich lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania
(art. 130$4Kodeksu adm inistracyjnego).

5. Usuniqcie drzewa poza inem okreSlonym w punkcie 2 sentencji niniejszej Qecyzji potraktowane
zewa bez wymaganego zezwolenia, co stianowip bgdzie podstawqzostanie jako usuniqcie

do wymierzenia admi nej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).
6. Uzyskanie niniejszej dec

dotyczqcych niszczenia
na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow

objgtych ochronq prawnq (

dzikich.

d, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt
52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzql

7. W pzypadku stwierdzenia becnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz zwroaie sig ze stosownymwykonywania przedm

wnioskiem do Generaln Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionerlnego Dyrektora Ochrony
ochronie przyrody), gdyZ niniejsza decyzja nie jest toZsama z uzyskaniemSrodowiska (art. 56 ustawy

29 S 1 i $ 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
vniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania

zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. ochronie

fflinrszalka
ztrata Lodzkiego


