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Na podstawig art. 83 ust. '1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, art. 83d ust. 1, art. 86 ust. 1

pkt4,5 i10, art.90 tfstawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U.22018r.,
poz. 142 ze zm.) orai art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U.22017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpa.lrzeniu wniosku z dnia 30.05.2018 r. znak'.

a na usuniqcie jednego kasztanowca bialego z terenu
lka nr 3/10 w obrqbie W-22), przy skrzy2owaniu

Wojew6dztwa t-6dzkiego w dniu 08.06.2018 r. przez
104 (adres korespondenqi: Zarzqd Zieleni Miejskiej,
ewodztwa t-6dzkieoo

orzeka:
ej sztuki kasztanowca bialego (o obwodzie pnia
dujqcego sig na terenie pasa drogowego drogi
nr 3/10 w obrqbie W-22), w rejonie skrzyzowania
skiego 100.

punkcie '1, do dnia 31 maia 2019 r.

ionego w punkcie 1, na podstawie art. 86 ust. '1

ronie przyrody.

UZASADNIENIE

z obowiazku ia nasadzenia zamiennego, z uwagi na uklad infrastruktury podziemnej terenu,
z ktorego ma zostai usuniqte drzewo. Do wniosku dolqczono mapg z lokalizacjq drzewa przewidzianego
do usunigcia.

W toku ia ustalono, 2e dzialka nr 3/10 w obrebie W-22 w Lodzl na terenie kt6rei
znajduje sig iec wnioskowany do usuniqcia, stanowi pas drogowy ul. Konstytucyjnej, bqdqcej
obecnie na odcinku
Lodzi zaliczonych do

al. Pilsudskiego do ul. Jozefa drogq wewngtrznq (zgodnie z wykazem ulic miasta

internetowej Zarzqd
rtegorii d169 powiatowych wedlug stanu na dzieh 01 .U.2A18 r., dostqpnym na stronie
Drog i Transportu: wlvlv.zdit.uml.lodz.pl, ul. Konstytucyjna jest drogq powiatowq

na odcinku od ul. morskiej do ul. Malachowskiego; pozostala czqSc ul. Konstytucyjnej nie widnieje
w wykazach dr6g , wojew6dzkich i krajowych).

W wyniku lgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 26.06.2018 r. przez inspektorow
Urzgdu iego Wojew6dztwa t-6dzkiego, ustalono, ze objqte wnioskiem drzewo to kasztanowiec
bialy (o obwodzie pn 132 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm), znajdujqcy siq na terenie pasa drogowego

Lodzi (dzialka nr 3/10 w obrqbie w-22), w rejonie skrzy2owania z ul. Neonowq,
przy al. Pilsudskiego 100. Przedmiotowe drzewo jest obumarle, ma prosty pieh,

ul. Konstytucyjnej w
na wysoko5ci
na kt6rym ubytki ze Sladami pr6chnienia; w najwigkszym ubytku (po stronie zachodniej)

drewno; w rejonie podstawy pnia kora drzewa zaczyna odstawad; na konarachwidoczne jest pqkn
kasztanowca owocniki grzyb6w pasozytniczych. W poblizu drzewa, oprocz jezdni
ul. Konstytucyjnej,
Sredniej wielkoSci,

jduje siq chodnik dla pieszych i parking Objqty wnioskiem kasztanowiec jest
siada walory krajobrazowe (wsp6ltworzy przyuliczny szpaler kasztanowcow)

i warto56 orz (siedlisko grzybow pasozytniczych), nie ma wartosci kulturowej. Podczas oglqdzin
obrgbie nie stwierdzono obecnoSci dziko wystgpujqcych okaz6w gatunk6wterenowych w

Lod2, dnia lj 1,p""2018 r.

DEGYZJA

1

2.

J.

chronionych. y terenowe wykazaly ponadto, ze w rejonie wnioskowanego do usuniqcia kasztanowca



pas drogowy ul. Konstytucyjnej jest w znacznym stopniu utwardzony, co nie
wzrostu i rozwoju nowego nasadzenia.

prawidlowego

Majqc na uwadze, ze objqty wnioskiem kasztanowiec bialy obumarl z yn niezaleZnych
od wnioskodawcy (wskutek wypr6chnienia pnia, zaatakowania przez grzyby ), a takze stwarza
zagrozenie bezpieczefistwa ludzi, mienia i ruchu drogowego (istnieje zag 2e podczas silnego

i w stronq chodnikawiatru obumarle drzewo, posiadajqce pgkniqcie na pniu, zlamie siq i

dla pieszych, parkingu lub jezdni ul. Konstytucyjnejoraz przemieszczajqcych sig w ludzi i pojazdow),
dzialajEcwoparciuoart.36ust. lpkt4,5il0ustawyzdnia16kwietnia2004 f.oochronieprzyrody
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.), Marszalek Wojew6dztwa ieoo udzielil zezwolenia
na jego usuniqcie bez pobrania oplaty z tego tytulu. Podstawg prawnq do wydania iw przedmiotowym
zakresie stanowiq takze art. 83a ust. 1 i art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z tre5ci
wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci

ycn przeprsow
je wojt, burmistrz

albo prezydent miasta (z wyjqtkiem nieruchomo5ci lub jej czgSci wpisanej rejestru zabytk6w),
, zezwolenie wydajea w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq

marszalek wojew6dztwa. JednoczeSnie biorqc pod uwagg, 2e wrry. kasztanowiec obumarly, w jego
sqsiedztwie pas drogowy ul. Konstytucyjnej jest w znacznym stopniu
gwarantujqcego prawidlowy wzrost i rozwoj nowego nasadzenia, a ponadto

ny i brak miejsca
jest kolizja nowego

do wniesienia
ia Marszalkowi

schronieh zwierzqt
traktowania zwierzql

Biorqc powyZsze pod uwagq, otzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w t-odzi, wniesione za po5rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego, w tQrminie 14 dni od daty
jej otzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postgpowania administracyjnegp).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu, Wni ienie odwolania
w lterminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowani

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec sig
adm inistracyjnego).

odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjq. Z dniem
Wojewodztwa t-odzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia ia przez ostatniq

i $ 2 Kodeksuze stron postgpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1

postgpowan ia ad m i n istracyjnego).
4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwola

z zqdaniem wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do
(art. 130 $ 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

5. Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji niniejszej
zostanie jako usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co
do wymierzenia administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. '1 pkt 1 ustawy o och

6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk pta
objqtych ochronq prawnq (art.52 ustawy o ochronie przyrody) oraz hu
dzikich.

7. W pzypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi gniazd w trakcie
siQ ze stosownym

Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyZ niniejsza decyla nie jest
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art.. 52
przyrody.

astgpc;a Dyrnktor.r D rtarnentu

wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzymac wycinkq drzewa oraz
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regiona

nasadzenia z uzbrojeniem podziemnym istniejqcym
technicznego uzbrojenia terenu, dostgpnej na p
(http://mapa.lodz.pl) wynika, ze moglyby ono kolidow
wodociqgowq i sieciq telekomunikacyjnql, odstqpion
w art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

do wniesienia odwolaf,ia, gdy jest zgodna
zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania

decyzji potraktowane
i6 bqdzie podstawg
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