
MarszaNe k Wojew6dztwa L6dzkiego

RSil.71 20. 1 . 367.201 8.A\A/ l-odZ, dnia 21 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. 1 pkt 4, 5 i 10, art. 90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz. U.22018 r., poz. 142zezm.)orazart.104 ustawy zdnia14 czerwca 1960 r. - f6Oet<3
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu
wniosku znak'.22M.WZ,N4.2T.501.62.2018.82 z dnia 08.06.2018 r. o wydanie zezwolenia na usuniqcie
jednego klonu jawora (drz:ewo nr 1) i dw6ch klon6w srebrzystych (drzewa o numerach 2i 4) zterenu pasa
drogowego ul. Ziolowej r,v t odzi (dzialka nr 170112 w obrqbie B-7), na wysokoSci posesji o numerach
4d i 6d oraz vis a vis nr 10d, a tak2e jednego kasztanowca zwyczalnego (drzewo nr 3) z terenu pasa
drogowego ul. Lawendowej w l-odzi (dzialka nr 164117 w obrqbie B-7), na wysokoSci posesji nr 2,
zlozonego w Urzgdzie l\Iarszalkowskim Wojew6dztwa Lodzkiego w dniu 22.06.20'18 r. przez Gming
Miasto Lod2 zls w t-odz:i przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondenqi: Zarzqd Zieleni Miejskiej,
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 l-6d2), w czgsci dotyczqcej wydania zezwolenia na usuniqcie dizewi
o numerze inwentaryzacyjnym 3, Marszalek Wojew6dztwa t_6dzkiego

orzeka:
1. Zezwoli6' Gminie Miasto l-od2 na usuniqcie jednej sztuki kasztanowca zwyczajnego (drzewo nr 3,

o obwodzie pnia 14{i cm, mierzonym na wysoko6ci '130 cm), znajdujqcego sig w pasie drogowym
drogi gminnej - ul. La'wendowej w Lodzi (dzialka nr 164117 w obrqbie B-7), na wysokoSci posesji-nr 2.

2. Okre6li6 termin usurtigcia drzewa, wymienionego w punkcie '1, do dnia 30 czerwca 2019 r.

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

pkt 4, 5 i 1 0 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE
W dniu 22.06.2018 r. do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t6dzkiego wplynql wniosek

Gminy Miasto i-6d2 (pismo znak:22M.W2MZT.501.62.2018.82 z dnia 08.06.2018 r.) o wydanie zezwolenia
na usuniqcie jednego klonu jawora (drzewo nr 1, o obwodzie pnia 220 cm) i dw6ch klon6w srebrzystych
(drzewo nr 2, o obwodzier pnia 258 cm; drzewo nr 4, o obwodach pni 155 cm i 256 cm) z terenu pasa
drogowego ul. Ziolowej w t-odzi (dzialka nr 170112 w obrgbie B-7), na wysokoSci posesji o numerach
4d i6d oraz vis a vis n|l0d, a takze jednego kasztanowcazwyczajnego (drzewo nr 3, o obwodzie pnia
145 cm) z terenu pasa drogowego ul. Lawendowej w t-odzi (dzialka nr 164117 w obrgbie B-7), na wysokoSci
posesji nr 2. W uzasadnieniu podano, 2e drzewa posiadajq pr6chniejqce ubytki na pniach, klon nr 2 zamiera,
klon nr 4 posiada jeden suchy pieh, a kasztanowiec jest obumarly. Jednocze6nie zwr6cono rsiq z proSbq
o ograniczenie obowiqzku wykonania nasadzef zamiennych do 2 sztuk drzew, z uwagi na brak miejsca
do ich wykonania. WyjaSniono, ze ulica Ziolowa zostala kompleksowo obsadzona dizewarni w trakcie
przebudowy, a drzewo na ulicy Lawendowej ro6nie w bliskiej odleglo6ci od sieci kanalizacyjnej
i wodociqgu. Zadeklarowano wykonanie nasadzefi zamiennych 2 sztuk drzew, nalezqcych Oo gatu-nle
iodmiany klon polny'Elsrijk', wterminie do kohca 2019 r. Do wniosku dolqczono dwie mipy zlokalizacjq
drzew przeznaczonych do usuniqcia i wskazaniem miejsc wykonania nasadzeh zastqpczych na terenie
pasa drogowego ul. Ziolowej w l-odzi (dzialka nr 170t12 w obrgbie B-7), na wysokoSci-prrsesji nr 6d
i na wprost posesji nr 1 0d.

toku postgpowania ustalono, 2e dzialka nr 164117 w obrgbie B-7 w t-odzi, na terenie kt6rej
znajduje siq drzewo nr 3, stanowi pas drogowy drogi publicznej (drogi gminnej) - ul. Lawendowej. Natomiasi
dzialka nr 170112 w obrgbie B-7 w t-odzi, na terenie kt6rej znajdujq sig drzewa o numerach 1, i i 4 stanowi
pas drogowy drogi wewnqtrznej - ul. Ziotowej.

W wyniku oglqdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 03.07.2018 r. przez inspektor6w
Urzqdu Marszalkowskiegc Wojew6dztwa t-6dzkiego, ustalono, 2e objqte wnioskiem drzewo o nLlmerze
inwentaryzacyjnym 3 to k:asztanowiec zwyczajny (o obwodzie pnia 145 cm, mierzonvm na wvsokosci



130 cm), znajdujqcy sig w pasie drogowym ul. Lawendowej w N-odzi (dzialka nr 164117 w obrqbie B-7),
na wysoko6ci posesji nr 2. Przedmiotowe drzewo jest obumarle, ma sprochnialy pie6, czgSciowo pozbawiony
kory, na kt6rym stwierdzono owocniki grzyb6w pasozytniczych, Slady 2erowania szkodnik6w (w miejscach
pozbawionych kory na drewnie widoczne sq otwory o Srednicy od okolc, 2 mm do okolo 5 mm,
wykonane przez owady) i liczne pgknigcia; korona drzewa zostala przyciqta. Nad kasztanowcem przechodzi
przew6d napowietrznej linii energetycznej, a po jego poludniowej stronie zlokalizowana jest studzienka
wodno-kanalizacyjna. Drzewo nr 3 jest Sredniej wielko6ci, posiada wafto56 przyrodnicz4 (siedlisko owad6w,
grzyb6w pasoZytniczych) i walory krajobrazowe (wsp6ltworzylo zielen przyulicznq), nie ma warto6ci
kulturowej. Podczas oglgdzin terenowych w jego obrgbie nie stwierdzono obe,cnoSci dziko wystgpujqcych
okaz6w gatunk6w chronionych.

Majqc na uwadze, ze kasztanowiec zwyczalny o numerze inwentaryzacyjnym 3 obumarl z przyczyn
niezale2nych od wnioskodawcy (wskutek wypr6chnienia pnia, zaatakowania pzez grzyby paso2ytnicze
i szkodniki), a tak2e stwarza zagro2enie bezpieczefistwa ludzi, mienia i ruchu drogowego (ma spr6chnialy
piefi, z licznymi pqkniqciami, dlatego te2 istnieje zagro2enie,2e podczas silnego wiatru zlamie siq i przewr6ci
w stronq jezdni ul. Lawendowej, ogrodzenia posesji nr 2 oraz przemieszczajqcych sig w poblizu ludzi
ipojazd6w),dzialajqcwoparciuoart.86ust. lpkt4,5il0ustawyzdnia16kwietnia2004r.oochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.), Marszalek Wojew6dztwa Lodzkiego udzielil
zezwolenia na jego usuniqcie, bez pobrania optaty z tego tytulu. Podstawg ;crawnq do wydania decyli
w przedmiotowym zakresie stanowiq takZe art. 83a ust. 1 i art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z tre6ci
cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzetryu z terenu nieruchomo6ci
wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta (z wyjqtkiem nieruchomoSci lub jej czg6ci wpisanej do rejestru
zabytk6w), a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje lfunkcjq starosty, zezwolenie
wydaje marszalek wojew6dztwa. Jednocze6nie biorqc pod uwagg, 2e kasztanowiec nr 3 jest obumarly,
pas drogowy ul. Lawendowej w t-odzi jest czgSciowo zadrzewiony, a ponadto mo2liwa jest kolizja nowego
nasadzenia z istniejqcym w tej ulicy uzbrojeniem podziemnym [mogloby ono kolidowad z sieciq kanalizacyjnq
i sieciq wodociqgowql, odstqpiono od obowiqzku odtworzenia zieleni, o kt6rym mowa w art. 83c ust. 3 ustawy
o ochronie przyrody.

Zgodnie z tre6ciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano
za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, w zwiqzku z niewyra2eniem
stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejsze'go zezwolenia.

Biorqc powyZsze pod uwagg, orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:
'1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzqdoweg,c Kolegium Odwolawczego

w Lodzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa Lodzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (aft. 127 S 1, 129 S 1 i$ 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

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

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec siq prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dni,em dorgczenia Marszalkowi
Wojewirdztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje siq ostateczna iprawomocna (art.'127a $ 1 iS 2 Kodeksu
postqpowania administracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia oclwolania, gdy jest zgodna
z2qdaniem wszystkich stron lub gdywszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130

$ 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
5. Usuniqcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane

zostanie jako usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawq
do wymierzenia administracyjnej kary pieniqznej (ad. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6" Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzfi<u przestrzegania zakazow
dotyczgcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt
objgtych ochronq prawnE (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitiarnego traktowania zwierzql
dzikich.

7. W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzymad wycinkq drzewa ora:z zwr6cic sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdy2 niniejsza decyla nie jest to2sama z uzyskaniem



zezwolenia na odstQpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i aft. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.

z up. Marszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego

Jakub Gajewski
p.o. Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
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2. ala

Zwolniono z oplatv skarboralqi
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. t). z2e1B r. poz. 1044) -zalqcznikdo ustawy, cz. lll pkt 44,ko'.4, pkt 6.
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