
Marszale k Woj ew6d ztw a L6dzkieg o

RSlr.71 20. 1.235.201 8.SM L6d2, dnia 27 *^i., 201g r.'l

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

pkt4 i 10, art. 90 ustawy z dnia '16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22Q18r.,
poz.142zezm.) orazarL l04 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto t-6d2 (pismo
znak'. ZZM.WZM.ZT 501.1377.2017.82 z dnia 21 lutego 2018 r.) o wydanie zezwolenia na usuniqcie 2 szt.
drzew z terenu nieruchomoSci przy ul. Rojnej 4 i Traktorowej 76 w t-odzi (dzialka nr 44156 w obrqbie B-42),
Marszalek Wojewodztwa t-odzkiego

orzeka:
1. Zezwoli6, Gminie Miasto L6dZ na usuniqcie nizej wymienionych drzew (obwody pni mierzone

na wysoko6ci 1,3 m, numeracja wg wniosku strony):

- nr 1 - 1 szt. klonu zwyczajnego o obwodzie pnia 106 cm z terenu nieruchomoSci przy ul. Rojnej 4
w t-odzi (dzialka nr 44156 w obrgbie B-42);

- nr 2 - I szt. topoli mieszahca euroamerykahskiego o obwodzie pnia 288 cm z terenu nieruchomoSci
przy ul. Traktorowej 76 w Lodzi (dziafka nr 44156 w obrqbie B-42),

zgodnie zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonejdo wniosku.

2. Okre6li6 termin usunigcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 31 marca 2019 r.

3 Nie naliczaf oplat za usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na podstawie
art. 86 ust. 1 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4 Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usunigcie drzew, wymienionych w punkcie '1, od wykonania przez
Gming Miasto t-6dz nasadzeh za:;tqpczych 2 sztuk drzew, nalezqcych do gatunku i odmiany wisnia
pilkowana 'Kanzan' (Prunus serrul,ata'Kanzan'). Materialem nasadzeniowym majq by6 sadzonki drzew
o minimalnym obwodzie pnia, mier:zonym na wysoko6ci 100 cm, wynoszEcym 12 cm.

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzef zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, do dnia 3'l qrudnia2019 r.,
b) lokalizacjg wykonania nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, na terenie

nieruchomoSci przy ul Rojnej 4 i Traktorowej 76 w Lodzi (dziatka nr 44156 w obrqbie B-42), w poblizu
miejsc po usuwanych drzewach, zgodnie zlokalizacjq wskazanq przez wnioskodawcq w projekcie
nasadzeh dolqczonym do wniosku.

6. Zobowiqzac Gminq Miasto Lod2 do zlo2enia w Uzgdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa t 6dzkiego
informacji o wykonaniu nasadzen zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, w terminie '14 dni od dnia
ich wykonania, wraz z podaniern faktycznej daty posadzenia drzew otaz zalEczeniem planu
sytuacyjneg o z zaznaczonq lokalizercjq posadzonych drzew.

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto L6d2 (pismo znak:

ZZMWZM.ZT.501.'1377.2017.82 z dnia 21 lutego 2018 r.) o wydanie zezwolenia na usuniqcie 2 szt. drzew
z terenu nieruchomo6ci przy ul. Rojnel 4 i Traktorowej 76 w Lodzi (dzialka nr 44156 w obrqbie B-42)
W uzasadnieniu wniosku podano, ze dr;zewo nr I (klon) jest martwe, natomiast drzewo nr 2 (topola) posiada
ubytki na pniu i korzeniach oraz jest niebezpiecznie pochylone. Wniosek spelniaf wymagania formalne
okreSlone wart.83b ust. 'l ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4r. oochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U.
z 2018 t., poz. 142 ze zm.).

Pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego przeprowadzili w dniu 27 marca
2018 r. oglgdziny terenowe, w wyniku k1l6rych ustalono, 2e drzewa wnioskowane do usuniqcia to (numeracja
drzew wg wniosku strony):



- nr 1- 1szt. klonu zwyczajnebo o obwodzie pnia 106 crn, mierzonym na wysokoSci 1,3 m,

znajdujqcego siq na terenie nieruchomo6ci przy ul. Rojnej 4 w Lodzi - drzewo jest martwe', znaczna
czgscjego konar6wje

- nr 2 - 1 szt. topol kafiskiego o obwodzie pnia 288 cm, mierzonym
nawysokoSci 1,3 m, ie nieruchomo$ci przy ul. Traktorowej 76 w t-odzi -

drzewo posiada zywq, mocno poiiniesionq koronq, z posuszemr stanowiqcym okolo 15% iq objqtoSci;
pieh jest lekko pochylony w strong chodnika dla pieszych, usytuowanego przed blokiem mieszkalnym
przy ul. Traktorowej 76 w Lodzi, topola ma czqSciowo wyniesiony i odslonigty system korzeniowy,
na korzeniach oraz konarach stwierdzono liczne ubytki. Majqc na uwadze wlaSciwoSci drewna
topolowego (krucho6c, lamliwoSri), a tak2e umiejscowienie dr:zewa bezpoSrednio przy chodniku dla
pieszych, istnieje ryzyko, ze podczas silnego wiatru zlamie siq ono lub przewr6ci w stronq
przemieszczajqcych siq w jego poblizu ludzi lub budynku
Podczas oglqdzin terenowych W obrqbie drzew wnioskowernych do usunigcia nie stwierdzono

obecnoSci dziko wystq pujqcych okazow gatu n k6w ch ron ion ych
Uwzglgdniajqc powyzsze okolicznoSci, wniosek Gminy tMiasto N-6d2 o wydanie zezwolenia

na usunigcie drzew, wymienionych wpunkcie 1 sentencji niniejszej decyzji, nale2alo uznae zazasadny
Zezwolenia na usuniqcie ww. drzew udzielono bez pobrania oplaty z tego tytufu, w oparciu o art. 86 ust I pkt
4 i 10 ustawy z dnia'16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Podstawq prawnE dowydania decyzji
w przedmiotowym zakresie stanowi takzb art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody Z treSci
cytowanych przepis6w wynika, 2ezezuiolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci
wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zez'wolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub
frzewu z terenu nieruchomoSci lub jej czgSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator
zabytk6w. Jezeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci wykonuje
rnarszalek wojew6dztwa.

e biorqc pod uwagq zadeklarowanE Wzez strong mozliwoSc wykonania nasadzen
zastgpc lenie na usunigcie iivw. drzew uzaleZniono od wykonania nowych nasadzeh 2 sztuk
drzew, do gatunku odmiany wiSnia pilkowana 'Kanzan', okreSlonych w punkcie 4 sentencji
niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Miejsce wykonania nasadzeh wskazano na terenie
nie rzy ul. Rojnej 4 iTraktorpwej 76 wt-odzi (dzialka nr 44156 w obrgbie B-42), w pobli2u miejsc
po rzewach, zgodnie zlokalizaqq zaproponowanE ptzez wnioskodawcq w projekcie nasadzeh
dot wniosku. Nakladajqc nN strong obowiqzek wykonania nasadzen zastqpczych, wziqto pod
uwagq termin nasadzefi wymieniony w jej wniosku, a takZe przedlozony ptzez stronq projekt nasadzeh.

Biorqc powy2sze pod uwagg, ozeczonojak w sentencjr.

Pouczenie:

'1. Od niniejszej decyzji przysluguje sfronie odwolanie do Samor:zqdowego Kolegium Odwolawczego
w t"odzi, wniesione za po6rednictwefi Marszalka Wojew6dztwa t.odzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 S 1, 129 S I iS 2 Kodeksu postgpowania adrninistracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienib odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicz4ej, kt6ry wydal decyzjq (art. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania
adm inistracyjnego).

3. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie declzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

4. Decyzla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna zZqdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkiQ strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130 S 4
Kodeksu postqpowania administracyjqego).

5. Usuniqcie drzew poza terminem ok w punkcie 2 sentencli decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzew bez wymag zezwolenia, Go stanowic bEdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. Q8 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

o JeSli nasadzenia zastqpcze posadfone w zamian za usuniqte drzewa nie zachowajq zywotnoSci
po 3 latach od dnia uplywu terminu w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed
uplywem tego terminu, z ptzyczyn od posiadacza nieruchomoSci, nalo2ony zostanie ponownie

zastQpczych. W przypadku niewykonania nasadzeh
astosowanie pr;zepisy o postgpowaniu egzekucyjnym
rzyrody).
nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
ocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zwierzqt

objqtych ochronq prawnq (art. 52 ustpwy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich



8. W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
drzew oraz zwr6ci6 siq ze stosownyrn

Regionalnego Dyrektora Ochrony
decyla nie jest toZsama z uzyskaniem

1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie

Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto t-6d2
Adres do korespondencii:
Zazqd Zielen i Miejskiej w
ul. Konstantynowska 8/'1 0
94-303 t_6d2

2. ala

foozi

al Pilsudskiego 8
90-051 t6d2
www.lodzkie.pl

tel. l+48142 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekretaript.ro@lodzkie.pl

; Dz. U, 22016 r. poz 1827) - zalqcznik
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