
Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

RSI 1.71 20.3, 402.2017 .AW N-od2, dnia 24 listopada 2017 r.

DECYZJA
Na podstawieert. S3 ust. 1 pkt 1, ar1.83a 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 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22016 r., poz.2134 ze zm ) oraz art. 104 ustawy z dnia j4 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - po rozpatrzeniu
wniosku znak: 22M.WZM.2f .501.990.20'17.GZ z dnia 22.0g.2017 r. o wydanie zezwoleniia na usunigcie
jednego kasztanowca bialego z terenu pasa drogowego ul. Przewodniej w l-odzi (dzialka nr j16tg w obrgbie
G 41), na wysokoSci posesji nr 24, zlo2onego w Urzgdzie Marszalkowskim Wojewodztwa t-6dzkiego w dniu
2609'2017 r. przez Gming Miasto Lod2 zls w t-odzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondencji:
Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10; 94-303 N-6d2), reprezenrowanq przez paniq Eweling
Wr6blewskq, Marszalek Wojew6dztwa t_6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolif, Gminie Miasto N-od2 na usunigcie jednej sztuki kasztanowca bialego (o obwodzie pnia

208 cm, mierzonym na wysoko6ci '1,3 m), znajdujqcego sig na terenie pasa drogowego drogigminnej-
ul. Przewodniej w t-odzi (dzialka nr 11618 w obrgbie G-41), na wysoko6ci posesji nr 24.

2' Okre6li6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 30 wrzesnia 201g r.

3. Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie afi. 86 ust. 1
pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE
Dnia 26.09.2017 r. do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek

(pismo znak'.ZZM.WZ'MZT.501.990.2017.G2 z dnia 22.09.2017 r.) o wydanie zezwolenia na usunigcie
jednego kasztanowca bialego z terenu pasa drogowego ul. Przewodniej w l-odzi (dzialka nr I 16/g w obrgbie
G-41), na wysoko6ci posesji nr 24, zlo2ony przez Gminq Miasto l-6d2, ieprezentowanq przezpaniqEweiine
Wr6blewskq - p.o. Dyrektora Zarzqdu Zieleni Miejskiej w i-odzi. W uzasadnieniu podano, 2e drzewo jesi
suche. Jednocze6nie zwr6cono sig z proSbq o zwolnienie z obowiqzku wykonania nasadzenia zamiennego,
z uwagi na jego kolizjq z podziemnq infrastrukturq technicznq (pieri drzewa znajduje sig w odlegloSci 1,5-m
odprzylqcza gazowego oraz0,4 m od przylqcza energetycznego). Do wniosku dolq-czono mapg i lokalizacjq
Kasztanowca przewidzianego do usuniqcia.

W toku postqpowania ustalono, 2e dzialka nr 11618 w obrgbie G-41 w l-odzi, na terenie kt6rej
znajduje siq wnioskowany do usunigcia kasztanowiec, stanowi pas drogowy drogi publicznej (drogi gminnejj
- ul. Przewodniej.

W wyniku oglqdzin_terenowych, przeprowadzonych w dniu 05.10,2017 r. przez inspektorow Urzgdu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, potwierdzono, ze objqte wnioskiem drzewo to kasztanowiec
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przemieszczajqcych siq w poblizu ludzi i pojazd6w, a tak2e uszkodzi lub zeruyie przewod elektryczny
zlokalizowany przy jego koronie), dzialajqc w oparciu o art. 86 ust. '1 pkt 4,5i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), Marszalek Wojew6dztwa
t-6dzkiego udzielil zezwolenia na jego usunigcie, bez pobrania oplaty z tego tytulu. Podstawq prawnq
do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowiq takZe art. 83 ust. '1, art. 83a ust. 1 oraz art. 90
ustawy o ochronie przyrody. Z tre6ci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa
lub krzewu z terenu nieruchomo6ci lub jej czg6ci niewpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz
albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty,
zezwolenie wydaje marszalek wojew6dztwa. Jednocze6nie biorqc pod uwagq, 2e mo2liwa jest kolizja nowego
nasadzenia z gqstym uzbrojeniem podziemnym istniejqcym w pasie drogowym ul. Przewodniej w t-odzi
lz mapy sieci technicznego uzbrojenia terenu, dostqpnej na portalu internetowym t-6dzkiego OSrodka
Geodezji (http://mapa.lodz.pl) wynika, 2e mogloby ono kolidowa6 z sieciq telekomunikacyjnq, sieciq
wodociqgowq, sieciq energetycznq i sieciq gazowql, 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 ochron.ie przyrody, projekt niniejszej decyzji Lrznano
za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi, w zwiqzku z niewyra2eniem
stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powy2sze pod uwagq, otzeczonojak sentencji

Fouczenie:
1. Od niniejszq decyzli przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dzlwaN-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (aft. 127 51, 129 S 1 i$ 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

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

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojewodztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyla staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ I i S 2 Kodeksu
postgpowania adm inistracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna
z 2qdaniem wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq 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 bgdzie podstawg
do wymierzenia administracyjnej kary pienig2nej (ar1. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt
objqtych ochronq prawnE @r1. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

7. W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkq drzewa orazzwroci1 siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdy2 niniejsza decyzla nie jest tozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odsteostwa od zakazow zawartvch w art. 51 ust. 1 i ari'. 52 ust. 1 ustawv o ochronie
przyroay.
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