
Ma rszaNek Wojew6d ztn a L6dzk ieg o

Rsil 7120.1 311.2018.AW Lod2, dnia l{ sierpnia 2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art.83 ust, 1 pkt 1, art.83a ust. 1, art.83a ust.2a, art.83a ust.6, art,83c ust. 1,

art. 83d ust. '1, art. 86 ust. I pkt 4, art.90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz. U. 22018 r., poz. 142 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu
wniosku znak: ZZM:WZMZI .501.57.2018.WS z dnia 30.05.2018 r. o wydanie zezwolenia na usunigcie
jednego kasztanowcazwyczajnego z terenu pasa drogowego ul. Listopadowej wtodzi (dzialka nr 334142
w obrgbie W-9), przy nieruchomoSci nr 10110a, zlozonego w Urzqdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa
t-6dzkiego w dniu 12.06.2018 t. przez Gming Miasto Lod2 zls w t-odzi przy ul. Piotrkowskiej 104
(adres korespondencji: Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 L6d2), Marszalek
Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwoli6' Gminie Miasto Lod2 na usuniqcie jednej sztuki kasztanowca zwyczajnego (o obwodzie pnia

215 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm), rosnEcego w pasie drogowym drogi gminnej -
ul. Listopadowej w t-odzi (dzialka nr 334142 w obrqbie W-9), na wysoko5ci posesji nr 1Ol1Oa.

2. OkreSli6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 maia 2019 r.

3. Nie nalicza6 oplaty za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. 86 ust. 1

pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE
Dnia 12.A6.2018 r. do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek

Gminy Miasto t-6dz (pismo znak'. ZZM.WZM.Z\ .501.57 .2018.WS z dnia 30.05.2018 r.) o wydanie zezwolenia
na usunigcie 1 szt. kasztanowca zwyczlnego (o obwodzie pnia 215 cm) z terenu pasa drogowego
ul. Listopadowej w t-odzi (dzialka nr 334142 w obrqbie W-9), przy nieruchomoSci nr 10/10a. W uzasadnieniu
podano, 2e drzewo posiada wypr6chnienia i ubytki prnia, jest pochylone i stwarza zagro2enie bezpiecze6stwa.
JednoczeSnie zwr6cono sig z proSbq o zwolnienie z obowiqzku wykonania nasadzenia zamiennego,
ze wzglgdu na planowanq przebudowq ulicy. Do wniosku dolqczono mapQ z lokalizacjq drzewa
przewidzianego do usunigcia.

W wyniku oglqdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 28.06.2018 r. pzez inspektorow
Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-odzkiego, ustalono, ze objgte wnioskiem drzewo to kasztanowiec
zwyczajny (o obwodzie pnia 215 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm), rosnqcy na terenie pasa
drogowego ul. Listopadowej w Lodzi (dzialkanr 334142 w obrqbie W-9), na wysokoSci posesji nr 10/10a.
Przedmiotowe drzewo ma 2ywq korong, bez widocznego posuszu; ale jego pieh jest spr6chnialy i pochylony
(odchylenie od pionu wynosi okolo 15 stopni) w strong wschodniq (w stronq ogrodzenia posesji przy
ul. Listopadowej 10/10a); pr6chniejqce ubytki wglqbne stwierdzono w miejscach rozwidlenia konar6w ora2
w duzym ubytku rakowym, zlokalizowanym w poblizu podstawy pnia drzewa, po stronie zachodniej;
na konarach kasztanowca stwierdzono tez owocniki grzyb6w (hub). Objgte wnioskiem dzewo jest duze,
posiada warto5c przyrodniczq (m.in. neutralizacjia zanieczyszczeh atmosferycznych, siedlisko grzybow
pasoZytniczych) i walory krajobrazowe (wsp6ltworzy zieleh przyulicznq), nie ma warto5ci kulturowej. Podczas
oglgdzin terenowych w jego obrgbie nie stwierdzono obecnoSci dziko wystqpujqcych okaz6w gatunk6w
chronionych.

W toku postqpowania ustalono, 2e dzialka nr 334142 w obrgbie W-9 w Lodzi, na terenie kt6rej
znalduje siq kasztanowiec wnioskowany do usuniqcia, stanowi pas drogowy drogi publicznej (drogi gminnejj
- ul. Listopadowej.

Majqc na uwadze, ze objqty wnioskiem kasztanowieczwyczlny stwarza zagrozenie bezpieczehstwa
ludzi i mienia (jest spr6chnialy, w tym w rejonie podstawy pnia i pochylony w stronq nieruchomo5ci
przy ul. Listopadowej 10110a, dlatego tez istnieje zagro2enie, ze podczas silnego wiatru zlamie siq i przewr6ci
w stronq ogrodzenia ww. posesji oraz przebywajqcych w poblizu ludzi), dzialalqc w oparciu o art. 86 ust. 1



pkt 4 ustiawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie pzyrody (tekst jednolity: Dz. l).22018 r., poz. 142
ze zm.), Marszalek Wojew6dztwa t-odzkiego udzielit zezwolenia na jego usunigcie, bez pobrania oplaty
z tego tytltlu. Fodstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowiq takZe art. 83 ust. 1,
art. 83a ust. 1 i art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie
na usuniqcie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta
(z wyjqtkiem nieruchomo6ci lub jej czqSci wpisanej do rejestru zabytk6w), a w przypadku, gdy prezydent
miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, zezwolenie wydaje marszalek wojewodztwa.
JednoczeSnie biorqc pod uwagg, 2e planowana jest przebudowa ul. Listopadowej w t-odzi (oglgdziny
terenowe wykazaly, ze w pasie drogowym tej ulicy znajduje sig jezdnia bez wydzielonego pobocza i chodnika
dla pieszych), przez co w chwili obecnej nie moZna zagwarantowac trwalego zachowania nowych nasadzeh,
odstqpiono od obowiqzku odtworzenia zieleni, o kt6rym mowa w art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie pzyrody.

Zgodnie z 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano
za uzgodni gionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi, w zwiqzku z niewyraZeniem
stanowislra w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powyzsze pod uwagg, ozeczono jak w sentencjl.

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

w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojevrt6dztwa t-6dzkiego o6wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ I i S 2 Kodeksu
postQprelar2n ia ad m in istracyjnego).

4. DecyzXa podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna
z2qdaniem wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130
$ 4 Kodel(su postgpowania administracyjnego).

5. Usuniqlcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane
zostanie jako usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowid bqdzie podstawg
do wyrnierzenia administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Uzyskanie niniejszej decyli na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt
objgtych ochronq prawnE @r1.52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

7. W pzttrpadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi pqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzyma6 wycinkq drzewa orazzwr6ci6 sig ze stosownym
wnioskliem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art.56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejszadecyla nie jestiozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.
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