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M a rszale k Wojew6d zttu a L6dzki e g o

RSr Ti20 1.433 2018.sM t-6d2, dnia { wrzeSnia2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. '1 pkt 1, 83a ust. 1, art. 83c ust. 1 i 3, art. 83d ust. 1 i 2, art. 86 ust. 1 pkt 4

i10, art.90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyilody (tekst jednolity: Dz.U. z2018r.,poz.1614)
oraz art.'104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto i.6d2 (pismo znak'.
ZZM.WZM.ZT,501.'154.2018.WS z dnia 15 czenrvca 2018 r.) o wydanie zezwolenia nausuniqcie jednego
drzewa z terenu nieruchomo5ci przy ul. Giewont 22A w Lodzi (dzialka nr 226139 w obrqbie W-12), Marszalek
Wojewodztwa t-6dzkiego

orzeka:
Zezwolic Gminie Miasto L6d2na usunigcie 1 szt. kasztQnowca zwyczajnego o obwodzie pnia 100 cm,
mierzonym na wysokoSci 1,3 m, z terenu nieruchomoSci przy ul. Giewont 22Aw Lodzi (dzialka nr 22613g
w obrgbie W-12), zgodnie zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawcq na mapie dofqczonej do wniosku.

Okre6li6 termin usunigcia drzewa, wymienionego w punKcie 1, do dnia 31 maja 2019 r.

Nie naliczac oplat za usuniqcie drzewa, wymienionego iw punkcie 1, na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4
i '10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrodyl.

UzaleZnic wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od wykonania przez
Gming Miasto t-6d2 nasadzenia zastgpczego jednej sztuki drzewa, naleZqcego do gatunku kasztanowiec
czerwony (Aescu/us xcarnea). Materialem nasadzeniovyym ma by6 sadzonka drzewa o minimalnym
obwodzie pnia, mierzonym na wysokoSci '100 cm, wynoszQcym 12 cm.

Ustalic:

a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rirTm mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia
2019 r.',

b) wykonania nas zego, o kt6rym mowa w punkcie 4, na terenie
ci przy skzyzow i ul. Gfaniowej w t-odzi (dzialka nr 226129 w obrgbie
nie z lokalizacjq wniosltrodawcq w projekcie nasadzenia dolqczonym

6. Zobowiqzac Gminq Miasto L6d2 do zlo2enia w Uzgdzib Marszalkowskim Wojew6dztwa Lodzkiego
informacji owykonaniu nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, w terminie'14 dni
od dnia jego wykonania, wraz z podaniem faktycznej daly posadzenia drzewa oraz zalqczeniem planu
sytuacyj n eg o z zaznaczo nq loka I izacj q posad zo n eg o d rze[va.

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql Wniosek Gminy Miasto l-6d2 (pismo znak:

22M.WZM.2T.501.154.2018.WS z dnia 15 czerwca 2018 r.) o wydanie zezwolenia na usuniqcie jednego
kasztanowca zwyczinego z terenu nieruchomoSci przy ul. Gietrront 22Aw Lodzi (dzialka nr 22613g w obrqbie
W-12). W uzasadnieniu wniosku podano, ze drzewo jest martwe. Wniosek spelnial wymagania formalne
okreSlone wart 83b ust. 1 ustawy zdnia l6kwietnia 2004r. oochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U
z2018r.,poz.1614)

Pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego przeprowadzili w dniu 14 sierpnra
2018 r. oglqdziny terenowe, w wyniku kt6rych ustalono, 2e dtzewo wnioskowane do usunigcia to I szt.
kasztanowcazwyczlnego o obwodzie pnia'100 cm, mierzonym nawysokoSci '1,3 m. Drzewo jest martwe,
jego pieh jest prawie w caloSci pozbawiony ko ko,2e nego wiatru przedmiotowy
kasztanowiec zlamie siq lub przewr6ci w stron ch siq iZu ludzi.

Podczas oglqdzin terenowych w ob skowa suniqcia nie stwierdzono
obecnoSci dzi ko wystg pujqcych okazow gatu n k6w ch ron ionych 
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W zwiqzku z tymi ustaleniami wniosek o wydanie zegwolenia na usunigcie drzewa wymienionego
wpunkcie 1 sentencji niniejszej decyzji uznano zazasadny,Zpzwolenia na usuniqcie ww. drzewa udzielono
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bez pobrania opfaty z tego tytulu, woparciu Q art. 86 ust. 1 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody. Podstawq prawnE do wydqnia decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi takze art. 83a
ust. '1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrpdy. Z treSci cytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie

oSci wydaje w6jt, burmistz albo prezydent miasta,
wa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej czq6ci
ator zabytk6w. Jezeli prezydent miasta na prawach
marszalek wojew6dztwa.
anq pzez stronq mozliwo6c wykonania nasadzenia
ienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji
sztuki drzewa, nalezqcego do gatunku kasztanowiec

lonego do dnia 31 grudnia 2019 r. Miejsce
dzenia waniu ul. Giewont i ul. Graniowej
nr 2261 qprzez wnioskodawcq w projekcie

nasadzenia dolqczonym do wniosku. Nakladajqc na strong obowiqzek wykonania nasadzenia zastqpczego,
wziqto pod uwagq termin nasadzenia wymieniilny w jej wniosku, a takze przedfozony przez stronq projekt
nasadzenia.

Biorqc powyZsze pod uwagq, orzeczonojak w spntencjr.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji pzysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
wt-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalkf Wojewodztwa Lodzkiego, wterminie 14 dni od daty jej otrzymania

2 W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
adm inistracji publicznej, ktory wydal decyzjg. Z dorgczenia Marszalkowi Wojew6dztwa Lodzkiego o5wiadczenia
o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia przez ostatniq ze stron postqpowania, decyla staje siq ostateczna
i prawomocna (art. 127aS 1 i S 2 Kodeksu
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Przed uplywem terminu do wniesienia odvyolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art 130 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako usuniqcie
podstawq do wymierzenia administracyjnej kary pienigznej

igte drzewo nie zachowa zywotnoSci po 3 latach od dnia
e 5 sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu,
loZony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek
konania nasadzenia zastqpczego zgodnie z zezwoleniem,
cyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie

Uzyskanie niniejszej decyzji zezwalajqcq na usUnigcie dzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w

Decyla podlega wykonaniu pzed uplywem
stron lub je2eli wszystkie strony zrzekly siq

do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich
do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu postqpowania
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dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci oraz siedlisk ptak6w, schroniei zwierzqt objgtych ochronq
prawnq (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz tarnego traktowan ia antierzql dzi kich.

8 W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w ihronionych, ich siedlisk, ostoi bqdz gniazd w trakcie wykonywania
przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzymac wycinkd drzewa oraz zwrocie sig ze stosownym wnioskiem do Generalneqo
Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalrjrego Dyrektora Ochrony Srodowiski (art. 56 ustawy o ochronie
przyrody), gdy2 niniejsza decyzja nie jest to2sanpa z uzyskaniem zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych
w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto t-6dZ
Adres do korespondencji:
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 t_6dZ

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 1 6 listopada 2006 r. o opfagie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2 2018 r
do ustawy, cz. lll pkt 44, kol. 4, pkt 6. 1 Zarzqd Zinlriri lJicisliir:jdo ustawy, cz. lll pkt 44, kol. 4, pkt 6.

al. Pilsudskiego 8 tel. /+48/ 42 663 35 30
90-051 t-6d2 fax l+481 42 663 35 32
www.lodzkie.pl sekretariat.ro@lodzkie.pl
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