
M a rszale k Woj ew6d ztw a L6dzk i e g o

Rsll.71 20 1 .297 .2018.AW Lod2, dnia2rl 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,

3i4,art.83dust. 1i2,art.86ust. lpkt4i5,art.g0ustawyzdnial6kwietnia2004r.oochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 t., poz. 142 ze zm.) oraz ar1. 104 ustawy z dnia j4 czerwca
1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. u.22017 r., poz. j2S7 ze zm.) -po rozpatrzeniu wniosku znak: ZZM.WZM.ZT.501.4 i.2018.WS z dnia21.O5.2O18 r. o wydanie zezwolenia
na usuniqcie jednego jarzqbu pospolitego z terenu pasa drogowego ul. G6rskiej w Lodzi (dzialka nr 210123w obrgbie W-12), na _wysokoSci posesji nr 14 oraz jednego kasztanowca zwyczajnego z terenu
nieruchomoSci przy ul. G6rskiej 14 w Lodzi (dzialka nr 209/59 w obrqbie W-12), zlozonegJ w Urzqdzie
Marszalkowskim Wojew6dztwa t-6dzkiego w dniu 05.06.2018 r. przez Gming Miasto fOaz Zs w t_odz
przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondencji: Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska g/10,
94-303 L6d2), w czg5ci dotyczqcej wydania zezwolenia na usuniqcie jazgbu pospolitego, Marszalek
Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1' Zezwoli6' Gminie Miasto L6d2 na usuniqcie jednej sztuki jarzgbu pospolitego (o obwodzie pnia

121 cm, mierzonym na wysoko5ci 130 cm), rosnqcego na terenie pasa drogowego drogi gminnej -
ul. G6rskiej w Lodzi (dzialka nr 210123 w obrqbie W-12), na wysokoSci posesji nr M.

2. Okre5li6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 30 czenvca 2019 r.

3. Nie naliczac oplaty za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. g6 ust. ,1

pkt4 i5 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

4. Uzale2ni6' wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od wykonania
przez Gminq Miasto t-6dz nasadzenia zastgpczego jednej sztuki drzewa, nalezqcego do gatunku
iarzqb pospolity, o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle ko-rzenior,iej oraz
o obwodzie pnia nie mniejszym ni212 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).

5. Ustali6:
a) termin wykonania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia

2019 r.;
b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, na terenie

pasa drogowego ul. G6rskiej w t-odzi (dzialka nr 21Q123 w obrgbie W-12), na wysokoSci posesji
nr 14, zgodnie z projektem nasadzeh przedlozonym pzez wnioskodawcewraz z wnioskiem znak:
znak: ZZM.WZM.ZI .501.48.2018.WS z dnia 21 ,05.2018 r.

6. Zobowiqzac GminglVliasto Lod2do pzedlo2enia MarszalkowiWojewodztwalodzkiego informacji
o wykonaniu nasadzenia z o kt6rym mowa w punkcie 4, - 

dnia jeg'o
wykonania, wrazz podaniem kowej posadzonego drzewa, o ierzonego
na wysokoSci 100 cm) oraz planu sytuacyjnego z zaznac aozonego
drzewa.

UZASADNIENIE
05.06.2018 gw6dztwa t_6dzkiego wplynql
Miasto L6dZ g.WS z dnia 21.05.2018' t.\
lenia na usun u pasa drogowego ul. G6rskiej
nr 210123 w 14 oraz jednego kasztanowcj
renu nierucho iej 14 w Lodzi (dzialka nr 20gl5g w obrqbie w_12).

W uzasadnieniu podano,2e drzewa silnie zamierajq i posiadajq pr6chniejqce ubytki na pniach, a ponadto
jazqb ma nieprawidlowo rozwiniqtq korong, a na kasztanowcu znajdujq sig owocniki gzyba. bo wniosku
dolqczono mapQ z lokalizacjq drzew pzeznaczonych do usunigcia iwskaz-aniem miejsc wykonania nasadzeh
zastqpczych 2 szt jarzqb6w pospolitych na terenie dzialek ewidencyjnych o numerain XOl23 i 2}glSg
w obrqbie w-12 w Lodzi, w bezposrednim sasiedztwie usuwanvch drzew.



W toku postgpowania ustalono, Ze dzialka nr 210123 w obrqbie W-12 w Lodzi, na terenie kt6rej
znajduje sig wnioskowany do usunigcia jarzqb pospolity, stanowi pas drogowy drogi publicznej (drogi
gminnej) - ul. Gorskiej.

W wyniku oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 20.06.2018 r. pzez inspektor6w Urzgdu
Marszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego, stwierdzono, ze objqty wnioskiem jazqb pospolity (o obwodzie
pnia 121 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm), rosnqcy w pasie drogowym ul. Gorskiej w t-odzi,
na wysokoSci posesji nr 14, zamiera. Drzewo to posiada jednostronnie uksztaltowanq i silnie zasychajqcq
korong, z posuszem stanowiqcym okoto 30-40% jej objqto5ci; jego piefi jest lekko pochylony w kierunku ulicy.
Jazqb posiada wartoSci przyrodnicze (m.in. neutralizaqa zanieczyszczeh atmosferycznych) i walory
krajobrazowe (wsp6ltworzy zielefi w pasie drogowym drogi publicznej), nie ma warto5ci kulturowych.
Podczas oglgdzin terenowych w jego obrgbie nie stwierdzono obecno5ci dziko wystgpujqcych okaz6w
gatunk6w chronionych.

Postanowieniem znak: RS11.7120.1 .297.2018.AW z dnia 28.06.2018 r. Marszalek Wojew6dztwa
t-6dzkiego zawiesil z urzgdu postqpowanie administracyjne w czqSci dotyczqcej wydania zezwolenia
na usunigcie objgtego wnioskiem kasztanowca zwyczfnego, rosnEcego na terenie nieruchomo5ci przy
ul. G6rskiej 14wLodzi (dzialka nr209/59 wobrqbie W-12), na pniu kt6rego podczas oglqdzin terenowych
stwierdzono dziuplq wykonanq przez dziqciola duzego Dendrocopos major, a w koronie gniazdo sierpowki
Stre ptopel ia decaocto.

Majqc na uwadze, 2e jarzqb pospolity, wymieniony w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji, stwarza
zagro2enie bezpieczehstwa ludzi, mienia i ruchu drogowego (jest pochylony w strong ulicy i w zlym stanie
zdrowotnym, dlatego tez istnieje zagroZenie, 2e podczas silnego wiatru zlamie sig i przewroci w stronq
jezdni ul. G6rskiej, zaparkowanych wzdluz niej sambchod6w oraz przemieszczajqcych sig w poblizu ludzi
i pojazd6w), dziallqc w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego udzielil zezwolenia
na jego usuniqcie, bez pobrania oplaty z tego tytulu. Podstawq prawnq 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
przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo5ci wydaje w6jt,
burmistz albo prezydent miasta (z wyjqtkiem nieruchomoSci lub jej czQSci wpisanej do rejestru zabytk6w),
a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, zezwolenie wydaje
marszalek wojew6dztwa. JednoczeSnie biorqc pod uwagq wartoSc przyrodniczq i walory krajobrazowe
usuwanego jarzqbu pospolitego oraz fakt, iz istnieje mozliwoS0 wykonania nasadzenia zastqpczego nowego
drzewa w bezpo5rednim sqsiedztwie miejsca, w ktorym roSnie ww. jarzqb, zezwolenie na jego usunigcie
uzalezniono od wykonania nasadzenia 1 szt. drzewa liSciastego, nalezqcego do tego samego gatunku,

okreSlonego w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z treSciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano
za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi, w zwiqzku z niewyraZeniem
stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otr; ymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powyZsze pod uwagq, orzeczono jak w sentencji.

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

w t-odzi, wniesione za po5rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otzymania (art. 127 S 1, 129 S I i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

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

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2.e ztzec siq prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojewodztwa t-odzkiego o6wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postqpowan ia ad m i n istracyjnego).

4. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z zqdaniem
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu
postqpowan ia ad m inistracyj nego).

5. Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane

zostanie jako usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowid bgdzie podstawq

do wymierzenia administracyjnej kary pieniqZnej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. JeSli posadzone w zamian za usunigte drzewo nasadzenie zastgpcze, o ktorym mowa w punkcie 4

sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa Zywotno5ci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z ptzyczyn zaleZnych
od posiadacza nieruchomo6ci, naloZony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania
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8.

n o. W pzypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie z zezwoleniemb s pzepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w aomihistricli 15rt. ao ust. 2 i s ustiwy
o
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwal zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych zwierzql
gOjgtycn ochronq prawnq (art. 52 ustawy o ochronie przfrod zwierz)t
dzikich.

onionych, ich siedlisk, ostoi bqdz gniazd w trakcie
r6ci6 siq ze stosownym
go Dyrektora Ochrony
tozsama z uzyskaniem
t. l ustawyoochronie

pa.rtarnentu
rony Srociowiska

o L6d2
ka 104

90-926 L6d2
Adres korespondencii:
Zazqd Zieleni M iejs kiej
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6d2

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity:Dz. U.z2O1g r. po2.1044) -zalqcznikdo ustawy, cz. lll pkt 44,ko|.4, pkt 6.

al. Pilsudskiego 8
90-051 t_6d2
www.lodzkie.pl

lel.l+48142 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekretariat. ro@lodzkie.pl

Jakub


