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

pkt4 5 i10, ad.90 ustawyzdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst

)rr
Ma rszatek Wojew6dztwa t-6dzkiego

RSI 1.7 1 20.3. 406,2017 .AW Lod2, dnia 25 oa2dziernika2017 r.

ust. 1, art. 86 ust, 1

poz,2134 ze zm.) i ar1. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postg
y: Dz. U.22016 r.,
adm inistracyjnego

(tekst jednolity', Dz. U.22017 r., poz. 1257) -po rozpatrzeniu wniosku znak: ZZM.W1M.ZT.5O1.g77.2017.GZ

ul. Astronaut6w w t-odzi, na wysoko6ci posesji nr 3, Marszalek Wojew6dzlwa l-odzkiego

orzeka:
Zezwolie Gminie Miasto N-od2 na u ew:
. jednej sztuki jarzgbu pospoliteg a 55 cm, nfierzonym na wysokosci

130 cm), znajdujqcego sig na . Astronautpw 3 w t_odzi (dzialka
nr 94149 w obrgbie c-1 1), nie budyn(u mieszkalneg o przy
ul. Astronaut6w 3;

. jednej sztuki klonu zwyczajnego (drzewo nr 3,
130 cm), znajdujqcego sig na terenie pasa
w todzi (dzialka nr g2l9 w obrgbie G-11), po p
przy ul. Astronaut6w 3.
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Okre5li6 termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkcie '1, do

Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na
pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

art. 86 ust. '1

UZASADNIENIE
Dnia 26.09.2017 r. do Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodzlwa ego wplynqi wniosek

(pismo znak'. 22M.W2M.2T.501.977.2017.G2 z dnia 22.09.2017 r.) o wydanie ra na usunrQcre
ul. Zaolziadskiej'1 szt. klonu zwyczajnego (drzewo nr 1, o obwodzie pnia 69 cm) z terenu pasa d

w t-odzi (dzialka nr 64141 w obrgbie G-1 1), przy skrzy2owaniu z ul. Astronaut6w, 1 jarzgbu pospolitego
3 w t-odzi (dzialka(drzewo nr 2, o obwodzie pnia 55 cm) z terenu nieruchomo6ci przy ul. A

nr 94149 w obrgbie G-11) i 1 szt. klonu zwyczalnego (drzewo nr 3, o obwodzie 94 cm) z terenu pasa
drogowego ul. Astronaut6w w N-odzi (dzialka nr 9219 w obrgbie G-11), na i posesji nr 3, zlo2ony
przez Gming Miasto l-od2, reprezentowanq przez Paniq Eweling Wr6blewskq .o. Dvrektora Tarzadu
Zieleni Miejskiej w t-odzi. W uzasadnieniu podano, 2e klon nr 1 zasycha, a drzewa sq suche.
Jednocze6nie zwr6cono sig z proSbq o zwolnienie z obowiqzku wykonania nas zamiennych, z uwagi

drzew na ww. tereniena ich kolizjq z gazociqgiem i cieplociqgiem oraz ze wzglgdu na du2e zag
(nowe nasadzenia spowodowalyby ograniczenie dostgpu Swiatla dziennego m lub uzytkownikom

z dnia 22.09.2017 r. o wydanie zezwolenia na usunigcie iedneqo klonu zwvcZaineqo z rerenu pasa
drogowego ul" Zaolziahskiej w l-odzi, przy sk
pospolitego z terenu nieruchomoSci przy ul. Astr
z terenu pasa drogowego ul. Astronaut6w w Lodzi
Marszalkowskim Wojew6dztwa Lodzkiego w dniu 2
przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondencji:
94-303 l-od2), reprezentowanq przez Paniq Eweling
na usuniqcie jarzqbu pospolitego o numerze inwentaryzacyjnym 2 z tererlu nieruchomo6ci przy
ul. Astronautow 3 w t-odzi i klonu zwyczajnego o numerze inwentaryzacyjnym 3 z ferenu pasa drogowego



W wyniku ogl$dzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 17.10.2017 t. ptzez inspektorow Urzgdu
Marszalkowskiego V{ojewodztwa t"odzkiego, ustalono, ze objgte wnioskiem drzewa o numerach
inwentaryzacyjnych 2 i 3 to:
. nt 2 - '1 szt. jarzg[u pospolitego (o obwodzie pnia 55 cm, mierzonym na wysoko6ci 130 cm) - drzewo

obumarle, posiad{ spr6chnialy piefi (w tym przy podstawie); jarzqb znajduje sig na trawniku,
po p6lnocno-zachodniej stronie budynku mieszkalnego przy ul. Astronaut6w 3 w N-odzi (dzialka nr 94149

w obrgbie G-11);
r n[ 3 - I szt. klonu zwyczajnego (o obwodzie pnia 94 cm, mierzonym na wysoko6ci 130 cm) - drzewo

obumarle, ma 6;laQy pr6chnienia na pniu, od niekt6rych jego konarow i czq6ci pnia odpadla ju2 kora;
klon znajduje siq w wqskim pasie trawnika, miqdzy chodnikiem dla pieszych a jezdniq, w pasie drogowym
ul. nr 9219 w obrqbie G-11), po p6lnocno-wschodniej stronie budynku
mi 3.

Jarzq Sredniej wielko6ci. Oba drzewa nie posiadajq warto5ci kulturowej
i wart ie ma walor6w krajobrazowych (nie wyro2nia sig z krajobrazu; w jego
sqsiedztwie jest do56 du2e zaggszczenie drzew), a drzewo nr 3 jako drzewo przyuliczne posiada walor
krajobrazowy, Podczirs oglgdzin terenowych w obrqbie objgtych wnioskiem drzew o numerach 2 i 3

nie stwierdzono obebno6ci ych okaz6w gatunk6w chronionyc e

wykazaly ponadto, 2e nieruch tronaut6w 3 w t-odzi jest do56 gqsto
MajqcnauvVadze, onumerach2i3 obumarlyz h

od wnioskodawcy (vr,lskutek ni), a tak2e stwarzajq zagro2enie i,

czas silnego wiatru drzewa te zlamiq siq i przewrocq
lon nr 3 - takze w strong jezdni ul. Astronautow
w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia

lity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), Marszalek
h usunigcie, bez pobrania oplaty z tego tytulu
ym zakresie stanowiq tak2e art. 83 ust. 1, art. 83a

re6ci cytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie
o6ci lub jej czgSci niewpisanej do rejestru zabytk6w
zypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu
alek wojew6dztwa" Jednocze6nie biorqc pod uwagg,
ggsto zadrzewiona, a ponadto mo2liwa jest kolizja
ym istniejqcym w pasie drogowym ul. Astronautow
enu, dostgpnej na portalu internetowym t-odzkiego

OSrodka Geodezji (h!tp://mapa.lodz.pl) wynika, ze moglyby one kolidowac z sieciq cieplowniczq, sieciq
ergetycznql, odstqpiono od obowiqzku odtworzenia
onie przyrody.
olenia na usuniqcie z terenu pasa drogowego
yczajnego o numerze inwentaryzacyjnym .1 zostanie
u przez Regionalnego Dyrektora Och rony Srodowisk a

w t-odzi, w mySl art. 8pa ust. 2a ustawy o ochronie przyrody"

Biorqc powy2:sze pod pwagq, orzeczono jak sentencji.

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

w t-odzi, wniesiond za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 51, 129 S 1 i$ 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwoiania
S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
trona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
ydal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi

iu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
cznai prawomocna@rt. 127a SI iS2Kodeksu

4. Decyla podlega wlkonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna zZqdantem
prawa do wniesienia odwolania (aft. 130 $ 4 Kodeksu

punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane
ego zezwolenia, co stanowic bgdzie podstawg
rt. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).
nie zwalnia od obowiazku przestrzeqania zakazow

dotyczqcych niszc3enia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzEt



objqtych ochronq prawnq (ar|. 52 ustawy o ochronie
dzikich.

przy r o dy) oraz h u m an itarlr e g o traktowa n i a zwi erzqt

ronionych, ich siedlisk, osloi bqdZ gniazd w trakcie
stosownym
ra Ochrony
uzyskaniem
o ochronie

z up. Marszalka
Wojew6dztwa t_6dzkiego

Radoslaw Miku{a
p.o. Zastqpcy Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochronv Srodowiska

Otrzvmuia:
1. Gmina Miasto t-6d2

ul. Piotrkowska 104
90-9261-od2
Adres korespondencji:
Zarzqd Zielen i M iejskiej
ul. Konstantynowska 8/10
94-303l-od2

Zwolniono z oplatv skarbowei,
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity . Dz. U.22016 r. poz. 1827) -za\qcznikdo ustawy, cz. lll pkt 44,ko .4, pkt 6.

al. Pilsudsklego 8
90-051 t-ddz
www.lodzkie pl

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


