
MarszaNek Wojew6dztwa t6dzkieg o

RSlt.71 20.1 .367.201 LAW t-6d2, 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. g3c ust. 1,

art. 83d ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 4, 5 i 10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) or zz arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administragyllego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu
wniosku znak: ZZM.WZM.ZT.501 .62.2018.82 z dnii 8 r. o wydanie zezwoleniia na usunigcie
jednego klonu j (drzewa o numerach 2 i 4) z terenu pasa
drogowego ul. e-Z;, na wysoko6ci posesji o numerach
4d i 6d oraz vi ztanowca zwyczajnego (drzewo 

'nr 
3)-z terenu pasa

drogowego ul. brgbie a-7;, na wysoko6ci posesji nr 2,zlozonego ego w dniu 22.06'.201g r. przez' Gminq
Miasto t'6d k6responden qi: Zarzqd Zieleni Miejskiej,
ul' Konstan wydania zezwolenia na usunigcie arzewi
o numerze i Ttwa t_6dzkieqo

orzeka:
1" Zezwolif Gminie Miasto l-6d2 na usunigcie jednej sztuki kasztanowca zwyczajnego (drzewo nr 3,

o obwodzie pnia 145 cm, mierzonym na wysoko6ci 130 cm), znajdujqceg6 siq w pasie drogowym
drogi gminnej - ul. Lawendowej w Lodzi (dzialka nr 164t17 w obrgbie-B-7), ni wysot<oSci posesyinr /.

2, Okre6li6 termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 30 czerwca 20.19 r.

3. Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. g6 ust. 1
pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrooy.

UZASADNIENIE
W dniu 22-06.2018 r. do Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek

Gminy Miasto t-6d2 (pismo znak: ZZM.WZM.ZT.501 .62.2018.82 z dnia 08.06.2018 r.) o-wyOanie zezwotenia
na usunigcie jednego klonu jawora (drzewo nr 1, o obwodzie pnia 220 cm) i dw6ch klon6w srebrzystych
(drzewo nr 2, o obwodzie pnia 258 cm; drzewo nr 4, o obwodach pni 1S5 cm i256 cm) z terenu ptsa
drogowego ul. Ziolowej w l-odzi (dziatka nr 170112 w obrgbie B-7), na wysokoSci posesji o numerach
4d i6d oraz vis a vis nr 10d, a tak2e azwyczalnego (drzewo nr 3, o obwodzie pnia
145 cm) z terenu pasa drogowego ul. L dzialka ni 164h7 w obrgbie B_7), na wysoko6ci
posesji nr 2. W uzasadnieniu podano, 2 r,6chniejqce ubytki na pniach, klon nr 2 zamiera,
klon nr 4 posiada jeden suchy pieh, a ec jest obumarly.-JednoczeSnie zwr6cono siq z proSbqo 6 amiennych do 2 sztuk drzew, z uwagi na brik miejscao s zostala kompleksowo obsadzona drzewami w trakciep L ro6nie w bliskiej odleglo6ci od sieci kanalizacyjnej| 3 6 zamiennych 2 sztuk drzew, nalezqcych Oo gatuhkud '"r-;.y#'#i "-'Ji".ff3,";tii;r?i."#: ,,""'ffi::; 

:y:i#:Tr:f i"iil=,:;i3
| "wej 

w l-odzi (dzialka nr 170112 w obrgbie B-7), na wysokoSci-posesji nr 6d

B-7 w t odzi, na terenie kt6rei
ej)- ul. Lawendowej. Natomiasi
wa o numerachl,2 i4 stanowi

07.2018 r. przez inspektor6w
wnioskiem drzewo o numerze
cm, mierzonym na wysoko6ci



130 cm), znajdujqcy sig w pasie drogowym ul. Lawendowej w t-odzi (dzialka nr 164117 w obrgbie B-7),
na wysoko6ci posesji nr 2. Przedmiotowe drzewo jest obumarle, ma sprochnialy piefi, czqSciowo pozbawiony
kory, na kt6rym stwierdzono owocniki grzyb6w paso2ytniczych, Slady Zerowania szkodnik6w (w miejscach
pozbawionych kory na drewnie widoczne sq otwory o Srednicy od okolo 2 mm do okolo 5 mm,
wykonane przezowady) 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 warto66 przyrodniczq (siedlisko owad6w,
grzyb6w paso2ytniczych) i walory krajobrazowe (wsp6ftworzylo zielefi przyulicznq), nie ma warto6ci
kulturowej. Podczas oglgdzin terenowych w jego obrqbie nie stwierdzono obecno6ci dziko wystgpujqcych
okaz6w gatunk6w chronionych.

Majqc na uwadze, 2e kasztanowiec zwyczajny o numerze inwentaryzacyjnym 3 obumarl z przyczyn
niezale2nych od wnioskodawcy (wskutek wypr6chnienia pnia, zaatakowania przez grzyby pasoZytnicze
i szkodniki), a tak2e stwarza zagro2enie bezpieczeristwa ludzi, mienia i ruchu drogowego (ma spr6chnialy
pieh, z licznymi pgknigciami, dlatego tez istnieje zagro2enie,2e podczas silnego wiatru zlamie siq i przewr6ci
w strong jezdni ul. Lawendowej, ogrodzenia posesji nr 2 oraz przemieszczajqcych siq w poblizu ludzi
i pojazd6w), dzialajqc w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 4,5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.), Marszalek Wojew6dztwa Lodzkiego udzielil
zezwolenia na jego usunigcie, bez pobrania oplaty z tego tytulu. Podstawg prawnq do wydania decyzji
w przedmiotowym zakresie stanowiq tak2e art. 83a ust. 1 i art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z tre6ci
cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo5ci
wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta (z wyjqtkiem nieruchomo6ci lub jej czg6ci wpisanej do rejestru
zabytk6w), a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, zezwolenie
wydaje marszalek wojew6dztwa. JednoczeSnie biorqc pod uwagg, 2e kasztanowiec nr 3 jest obumarly,
pas drogowy ul. Lawendowej w t-odzi jest czg6ciowo zadrzewiony, a ponadto moZliwa jest kolizja nowego
nasadzenia z istniejqcym w tej ulicy uzbrojeniem podziemnym [mogloby ono kolidowa6 z sieciq kanalizacyjnq
i sieciq wodociqgowql, odstqpiono od obowiqzku odtworzenia zieleni, o kt6rym mowa w afi. 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 N-odzi, w zwiqzku z niewyraZeniem
stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otr: ymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powy2sze pod uwagg, orzeczonojak w sentencji.

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

w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwaLodzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 51, 129 S 1 i$ 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla 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 mo2e zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyla staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postqpowania adm inistracyj nego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna
z 2qdaniem wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 1 30

$ 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego),
5. Usunigcie 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 obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzql
objqtych ochronq prawnq (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

7. W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz zwr6ci6 siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdy2 niniejszadecyla nie jesttozsama z uzyskaniem



zezwolenia na odstgpstwa od zakazow zawafiych 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

Otrzvmuia:
1. Gmina Miasto t-6d2

ul. Piotrkowska 104
90-926 L6d2
Adres korespondencii:
Zarzqd Zieleni Miejskiej
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 t_6d2

2. ala

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

al. Pilsudskiego 8 tel. l+49142 663 35 30
90-051 i-6d2 faxt+4\l 42 663 35 32
www.lodzkie.pl sekretariat.ro@lodzkie.pl


