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z ul. Wielkopolskq i przy skrzyZowaniu z ul. Uniejowskq, zloz
Wojew6dztwa t-6dzkiego w dniu 29.06.2018 r. przez Gming
ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondencji: Zarzqd Zieteni M
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Poclpis

Lod2, dnia h lipca2O18 r.

1, 3 i 4, art. 83d ust. 1 i 2,
r. o ochronie przyrody (tekst
14 czerwca 1960 r. - Kodeks

w Urzedzie Marszalkowskim
L6d2 zls w Lodzi ptzy

j, ul. Konstantynowska 8110,

4 cm, mierzonym na wysoko5ci

cm, mierzonym na wysokoSci

1, na podstawie art. 86 ust. 1

uformowanej bryle kozeniowej
00 cm).

BZz dnia 05.06.2018 r.

t-odzkiego wplynqt wniosek
ia 05.06.2018 r.) o wydanie

RSt t.71 20. 1 .386.201 8.AV1/

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

art.86 ust. 1 pkt 4,5 i 10, art.90 ustawy z dnia 16 kwietnia 20
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz, 142 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z d
postgpowania administra,oyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 257 ze zm.) - po rozpatrzeniu
wniosku znak: 22M.W2MZT.501.83,2018.B2 z dnia 05.06.2018 r. o anie zezwolenia na usuniecie
dw6ch kasztanowcow zw'yczalnych z terenu pasa drogowego ul. Pulas w t-odzi, przy skzy2owaniu

94-303 L6d2), Marszalek Wojew6dztwa t 6dzkiego

orzeka:
1. Zezwoli6, Gminie Miasto Lod2 na usunigcie dw6ch niZej

wniosku) z
(dzialki o numerach li5l7 i 3411 w obrqbie B-44):

orzy skrzy2owaniu z ul. Wielkopolska:. nr 1 - jedngj sztuki kasztanowca zwyczajnego (o obwodzie pnia 1
'130 cm),

rl. UnieiowskE:
ki kasztanowca zwyczajnego (o obwodzie pnia 1

130 cm).

2. Okre5li6 termin usunigcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do

Nie nalicza6 oplaty za usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie
pkt 4, 5 i 10 us(awy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

zezwolenia na usurligcie dwoch kasztanowcow zwyczalnych (o

w punkcie 1, od wykonania
, naleZqcego do gatunku

kasztanowiec qzeruony, o dobrze wyksztalconej koronie i

orazo obwodzie pnia nie mniejszym ni212 cm (pomiar na wysokoSci

5. Ustali6:
a) termin wykonania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w do dnia 31 grudnia

2019 r.:
b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastgpczego, o ktorym w punkcie 4, na terenie

pasa drogowego ul. Gen, Kazimierza Pulaskiego w t_odzi (dzi a nr 5517 w obrgbie B-44),
przy skrzy1owaniu z ul. Wielkopolskq, zgodnie z projektem
wnioskodawcQ wriaz z wnioskiem znak: ZZM,WZM.Zf .501.83.2018

sadzeh przedloZonym ptzez

6. Zobowiqza6 Gming lt/liasto Lod2do pzedlo2enia Marszalkowi a L6dzkiego informacji
4, w terminie 14 dni od dnia

o drzewa, obwodu jego pnia
z zaznaczonq lokalizacjq

UZASADNIENIE

4. Uzale2ni6, wydanie:zezwolenia na usuniqcie drzewa nr 1, wymien
przez Gming piasto t-6dz nasadzenia zastqpczego jednej sztuki

o wykonaniu nasaclzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkc
jego wykonania, wraz z podaniem nazwy gatunkowej posadzone
(zmierzonego r1a wys;okoSci 100 cm) oraz zalqczeniem planu s
posadzonego drzewa.

W dniu 29.06.20118 r. do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6
Gminy Miasto t-6dz (pis;mo znak: 22M.W2M.2T.501.83.2018.82 z

pni: drzewo nr 1 - 124 cm,



drzewo nr 2 - 153 cm) z
w obrqbie B-44), przy
podano, 2e oba drzewa sq
Jednocze5nie zwr6cono sie
do 1 sztuki. WyjaSniono, ze
na podziemnej sieci
nasadzenia zamienneoo 1 s

do kofica 2019 r. Do wniosku
do usuniecia iwskazaniem mi
B-44. w bezoo6rednim sasi

W wyniku oglgdzin
Marszalkowskiego Woj
drzew wedlug wniosku Strony):
- nr 1 - 1 szt. kasztanowca

drzewo silnie zasycha (

z prochniejqcymi ubytkami
ul. Pulaskiego w t-odzi (dzi

- nr 2 - 1 szt. kasztanowca
drzewo obumarle, posiada
od kt6rego zaczyna od
(dzialka nr 3411 w obrqbie

Opr6cz jezdni ul. Pulaskiego, w
parkowane sq samochody.
alejg przyulicznq), nie
w ich obrqbie nie stwierdzono
terenowe wykazaly ponadto, 2e
mozliwoS6 wykonania
wnioskodawcq.

W toku postqpowania
kt6rych znajdujq siq kaszta
ul. Gen. Kazimierza Pulaskiego

drzewo nr 2 obumarlo, a
stwarzajq zagroZenie
silnego wiatru obumarle i za
chodnika dla pieszych, jezdni
lub przemieszczajqcych siq w
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o oc
Woiew6dztwa t-odzkieqo udzi
prawnA do wydania decyzji w
o ochronie przyrody. Z treSci
z terenu nieruchomoSci wvdai
czq5ciwpisanej do rejestru za
funkcjq starosty, zezwolenie
i walory krajobrazowe zam
wykonania nasadzenia
znajduje sig vvw. kasztanowiec,
liSciastego, naleZqcego do
decyzji, w terminie do dnia 31

obumarly, a w pasie
wzrost i rozw6j nowego
jest kolizja nowego
uzbrojenia terenu, dostqpnej
wynika, ze mogloby ono
energetycznq lub sieciq
o ktorym mowa w art. 83c ust.

Biorqc powyZsze pod uwagg,

pasa drogowego ul. Pulaskiego w N-odzi (dzialki o numerach 5517 i 3411

iu z ul. Wielkopolskqiprzy skrzyzowaniu z ul. Uniejowpkq. W uzasadnieniu

, a ponadto kasztanowiec nr 1 posiada prochniejqcy ubytek pnia.
proSbq o ograniczenie obowiqzku wykonanra nasadzeh zamiennych
> ptzeznaczone do usuniqcia z terenu dzialki nr 3411 roSnie bezpoSrednio

i oraz na gazociqgu i cieplociqgu. Zadeklarowano natomiast wykonanie
ki drzewa, nale2qcego do gatunku kasztanowiec czerwony, w terminie

Aczono mapq z lokalizacjq kasztanowcctw zwyrczlnych przeznaczonych
wykonania nasadzenia zamiennego na terenie dziellki nr 5517 w obrqbie
usuwanego drzewa nr 1.

, przeprowadzonych w dniu 09.07.2018 r. przeiz inspektora Urzqdu
t-6dzkiego, ustalono, 2e drzewa wnioskowane clo usunigcia to (numeracja

(o obwodzie pnia 124 cm, mierzonyrYt na wysokoSci 130 cm -
sz stanowi powyzej 95% objqtoSci jego korony), posiada prosty piefi
tym w rejonie nasady korony); kasztanowiec roSnie w pasie drogowym
nr 5517 w obrqbie B-44), przy skzyZowaniu z ul. Wiellkopolskq;

(o obwodzie pnia 153 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm -
piefi z prochniejqcymi ubytkami (w tym w rejonie nasady korony),

kora; kasztanowiec znajduje siq w pasie drogowym ul. Pulaskiego w t-odzi

), przy skrzyZowaniu z ul. Uniejowskq.
poblizu ww. drzew znajduje siq chodnik dla piesz'ych; ponadto wzdlu2jezdni
kasztanowce sq Sredniej wielkoSci, majq walory l<rajobtazowe (wsp6ttworzq
warto5ci przyrodniczej i wartoSci kulturowej. Podczas pglqdzin terenowych

dziko wystqpujqcych okaz6w gatunktrw chronionych. Oglqdziny
drogowy ul. Pulaskiego w t-odzijest doSc gqsto zadrzewiony, ale istnieje
zastgpczego 1 szt. drzewa zgodnie z projektem przedtozonym przez

,2e dzialki o numerach 5517 i 3411 w obrqbie B-44 w Lodzi, na terenie
wnioskowane do usuniqcia, stanowi pas drogowy drogi wewngtrznej

Majqc na uwadze, Ze z ptzyczyn niezale2nych od wnioskodawcy (wr;kutek wyprochnienia pni)

nr 1 zamiera inie rokuje szans na prze2ycie, a ponadto oba kasztanowce
stwa ludzi, mienia i ruchu drogowego (istnieje zagfozenie, 2e podczas

>rajqce drzewa, o sprochnialych pniach, zlamiq siq i przewr6cq w stronq
l. Gen. Kazimierza Pulaskiego, zaparkowanych wzdltJz niej samochodtiw

izu ludzi i pojazd6w), dzialajqc w oparciu o art. 8i6 ust. 1 pkt 4, 5 i 10 ustawy
przyrody (tekst jednolity: Dz. U.22018 r., prcz. 1422e zm.), Marszalek

zezwolenia na ich usunigcie bez pobrania optaty z tego tytulu. Podstawq
przedmiotowym zakresie stanowiq takze art. 8l3a ust. 1 i art. 90 ustawy

ych przepisow wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub kzewu
w6jt, burmistrz albo prezydent miasta (z wyjqtl<iem nieruchomoSci lub jej

), a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje
je marszalek wojew6dztwa. JednoczeSnie biorqc pod uwagq rozmiar

kasztanowca zwyczfnego nr 1, a takze takt, i2 istnieje mozliwoSd
nowego drzewa w bezpoSrednim sqsierCztwiq miejsca, w kt6rym

na jego usuniqcie uzaleZniono od wykonania nasadzenia drzewa
nku kasztanowiec czenrvony, okreSlonego w punkcie 4 sentencji niniejszej
grudnia 2019 r. Natomiast majqc na uwadze, ze kasztanowiec nr 2 jest
ul. Gen. Kazimierza Pu{askiego brak miejsca gwarantujqcego prawidfowy

[pas drogowy tej ulicy jest doSc gqsto zadrzt'wion], a ponadto mozliwa
z istniejqcym uzbrojeniem podziemnym - z map'!, sieci technicznego
portalu internetowym t-odzkiego O6rodka Geodezji (http://mapa.lodz.pl)

z sieciq gazowq, sieciq cieplowniczq, sieciq kanalizacyjnq, siet:iq

, w jego przypadku odstqpiono od obowiqzku odtworzenia zieleni,
ustawy o ochronre przyrody.

jak w sentencji.
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Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do

w Lodzi, wniesione :za poSrednictwem Marszalka Wojewodztwa
jej otrzymania (art. 1127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania adm
Przed uplywenn ternninu do wniesienia odwolania decyla nie ulega
w terminie wst4zymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 iS 2 Kodeksu
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mohe zrzec
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z
Wojewodztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do
ze stron postEpowania, decyla staje siq ostateczna i

postqpowan ia adm in istracyj nego).
4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia

wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zzekly siq prawa do wniesi
postqpowan ia adm inIstracyjnego).

5. Usuniqcie drzEw poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sente
zostanie jako usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia,
do wymierzenia admlnistracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1

6. JeSli posadzone w zamian za usunigte drzewo nr 1 nasadzenie
sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa zywotno5ci po 3 latach od
w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uplywem
od posiadaczq nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownie w
nasadzenia zastqpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia

dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz si
objqtych ochronq prawna @rt. 52 ustawy o ochronie pzyrody) orazh
dzikich.

8. W przypadku stwierclzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich s

bqdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w
o ochronie przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od

wykonywania grzedmiotowej decyzji, naleZy wstrzymad wycinkg dr:
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2
Srodowiska (altt. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz ninibjsza dec
zezwolenia na odstQpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i

pzytoay.

o Lod2
ka 104

90-926 L6d2
Adres korespondencji.
Zarzqd Zielen i M iejskiej
ul. Konstantynqwska 8/10
94-303 L6d2

2. ala

do ustawy, cz. lll pkt 44,ko|.4, pkt 6.

al. Pilsudskiego 8
s0-051 L6d2
www.lodzkie.pl

tel. l+481 42 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sel<retariat. ro@lodzkie. pl

Zwolniono z oplatv skarbrcwei.
Podstawa: ustawa z lnia 1ti listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity:

o Kolegium Odwolawczego
14 dni od datyiego, w terminie

istracyjnego).
Wniesienie odwolania

ia administracyjnego).
prawa do wniesienia odwolania

dniem dorgczenia Marszalkowi
iesienia odwolania przez ostatniq

(art.127a S 1 i S 2 Kodeksu

ia, gdy jest zgodna z zqdaniem
odwolania (art. 130 g 4 Kodeksu

niniejszej decyzji potraktowane
co stanowi6 bgdzie podstawq

o ochronie przyrody).
, o kt6rym mowa w punkcie 4
uplywu terminu wskazanego

terminu, z przyczyn zaleZnych
decyzji obowiqzek wykonania

)pczego zgodnie z zezwoleniem
inistracji (art. 86 ust. 2 i3 ustawy

p rzestrze g a nia zakazow
ptak6w, schroniefi zwierzat

an ita rn ego traktowan ia zwierzqt

lisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
oraz zwr6ci6 sig ze stosownym

Dyrektora Ochrony
ja nie jest to2sama z uzyskaniem
arL 52 ust. 1 ustawy o ochronie

i Ochrony Srodowiska

p. Marszalka

U.22018 r. poz. 1044) - zalqcznrk


