
Ma rszalek Wojew6d zlw a L6dzkiego

Rsl l. 71 20. 1 .27 1 .2018.AK

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. iil3c ust. 1 i 3, art. 83d ust. 1 i 2, art. 86 ust. 1 pkt

4,5i10, art. 90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U, 22018 r., poz.
142 ze zm.) oraz art. '104 ustawy z dnia 14 czerwca'1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 t., poz. 1257 ze zm.) - po roznratrzeniu wniosku Gminy Miasto L6d2 z dnia
01.03.2018 r. znak: 212M.WZ,M.2T.501.21195.20'17.WS, o wydanie zezwolenia na usuniqcie dziewigtnastu
sztuk drzew znajdujqcych sig przy ul. Malowniczej 170 w 4:odzi (dziafka ewidencyjna nr 13714 w obrqbie
W-43), Marszalek Woj ew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwofie Gminier Miasto L6d2 na usunigcie oSmiu sztuk drzew wymienionych w ponizszej tabeli,

znajdujqcych siq na terenie pasa drogowego ul. Malovuniczej na wysokoSci nr 170 w t-odzi (dzialka
ewidencyjna nr 1i3714 w obrgbie W-43), zgodnie zlokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcq na mapie
dolqczonej do wniosku.

2.

3.

4.

Lp. Gatunek drzewa Obw6d pnia drzewa na wysoko6ci 130cm
lw cm]

1 Tooola mieszaniec 180
z Topola mieszaniec 170
? Topola mieszaniec euroamervkaiski 200
4 Topola mieszaniec euroamervkaiski 204
5 Topola mieszaniec euroamerykahski 233
o Topola mieszaniec euroamerykahski 283

Topola mieszaniec euroamervkaiski 223
R Topola mieszaniec hski 246

Okre6li6 termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkr:ie 1, do dnia 31 grudnia 2018 r.

6

7

Nie nalicza6 optaty za usunigcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na podstawie art.86 ust. 1

pkt 4, 5 ustawy z rlnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przlrrody.

Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, od wykonania
przez Gming Miasto L6dZ nasadzefi zastqpczych o5miu sztuk drzew z gatunku grusza drobnoowocowa
'Chanticleer', o dcrbrze wyksztalconych koronach i prawicllowo uformowanych bryfach korzeniowych oraz
o obwodach pni nie mniejszych ni212 cm (pomiar na wyr;okoSci 100 cm).

Ustali6:

a) termin wykonania nasadzef zastqpczych, o kt6r'ych mowa w punkcie 4, do dnia 31gtudda
2019 r.',

b) lokalizacjg wykonania nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, na terenie pasa
drogowego ul. Rokicihskiej w Lodzi (dzialki ewidencryjne nr 3719 i 38/5 w obrqbie W-39), zgodnie
zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawcq na mapier dolqczonej do wniosku.

Zobowiqza6 Gminq Miasto L6d2 do przedlo2enia ru Uzgdzie Marczalkowskim Wojewodztwa
L6dzkiego informacji o wykonaniu nasadzef zastgpt;zych, o kt6rych mowa w punkcie 4, w terminie
14 dni od dnia ich wykonania, wraz z podaniem faktycznej daty posadzenia drzew oraz zalqczeniem
p la n u sytuacyj n eg o z zaznaczonq lo kal izacjq posadzonyr;h d rzew.

Zezwoli6 Gminie Miasto L6d2 na usuniqcie o5miu s;ztuk drzew wymienionych w ponizszej tabeli,
znajdujqcych siq na terenie pasa drogowego ul. Malourniczej na wysokoSci nr'170 w Lodzi (dzialka
ewidencyjna nr 13714 w obrqbie W-43), zgodnie zlokali;zaqq wskazanq przez wnioskodawcq na mapie
dolqczonej do wniosku.



Lp. Gatunek dzewa Obw6d pnia drzewa ns \sysoko6Gi 130cm
Jw cm]l

I Topola mieszaniec euroamery karlski zoo
z Topola mieszaniec euroamery kafl ski 190
? Tooola mieszaniec euroamerv kafi ski 176
4 Topola mieszaniec euroamerv kafi ski 144
5 Topola mieszaniec euroamerv kafi ski 137
A Topola mieszaniec euroamery kaiski 16?

7 Tooola mieszaniec euroamerv kaiski 167

8 Topola mieszaniec euroamery kafi ski 259

8. Okre5li6 termin usuniecia drzew, wymieniorrych w punkcie 7, do dnia 31 qrudnia 2018 r.

9. Nie nalicza6 oplaty za usuniQcie drzew, wymienionych w punkcie 7, na podsitawie art. 86 ust. 1

pkt 4, 5 i '10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE
Do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6d;:twa L6dzkiego wplynEl wniosek z dnia 01.03.2018 r. znak:

ZZM.WZMZI .501.2195.2017.WS o wydanie zezwolenia na usuniqcie dziewigtnastu sztuk drzew
znajdujqcych siq przy ul. MalowniczeJ 170 w Lo<lzi (dzialka ewidencyjna nr 13714 w obrgbie W-43), zlo2ony
przez Gming Miasto L6d2. W uzasadnieniu pod€rno, ,drzewa suche, wystepowanie jemlioly". Zadeklarowano
wykonanie nasadzeh zamiennych dziesiqciu szl:uk drzew, nalezEcych do gatunku grLrsza drobnoowocowa
'Chanticleer' na terenie pasa drogowego ul. Rokir:iiskiej w Lodzi (dzialki ewidencyjne nr 3719 i 38/5 w obrQbie
W-39). Wniosek spelnial wymagania formalne ol<reSlone wart.83b ust. '1 ustawy zdniia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22018 r., poz. 142 ze zm.).
W wyniku ogledzin terenowych, przeprovuadzonych w dniu 16.05.2018 r. przez pracownik6w Urzqdu

Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, zakwalifikowano do usuniQcia drzewa, wynnienione w punkcie 1

i 7 sentencji niniejszej decyzji, z uwagi na zagrorZenie bezpieczefistwa ludzi i mienia oriaz ruchu drogowego.
Topole mieszafice euroamerykaiskie wtszczeg,llnione w punkcie 1, majq szczqtkowr3 korony z niewielkq
iloSciq Zywych galezi oraz odchylone od pionu pnie w kierunku ulicy i napowietrznel linii energetycznej.
Natomiast okazy o obwodach pni 144 cm, 137 crn, 259 cm zamierajq, a drzewa o obwo<lach pni 266 cm, 190
cm, 176 cm, 153 cm, 167 cm se obumarle. Ww. topole znaldujq siq u podn62a przydroznej skarpy,
w bezpo5rednim sqsiedztwie ulicy Malowniczej, na kt6rej panuje wzmozony ruch pojaz:dow. Ze wzglqdu na
zachwianq statykQ i oslabione wla5ciwoSci mechaniczne se one bardziej podatne na zlamanie i przewr6cenie
w kierunku jezdni, podczas dzialania niekor4rstnych warunk6w atmosferycznych. Majqc powyZsze na
uwadze,dzialalqcwoparciuoart.36ust. 1pl<t4,5il0ustawyzdnia16kwietnia2004r.oochronie
przyrody (t.j. Dz.U. 22018 r., poz.142 ze zm.) Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego udzireli{ zezwolenia na ich
usuniqcie bez pobrania oplaty z tego tytulu. Podstawq prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie
stanowi takZe art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanyr:h przepis6w wynika,
2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, bunnistrz albo prezydent
miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy rrsuniqcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej
czqSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojelw6dzki konserwator zabytk6w. Jezerli prezydent miasta
na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, cz:ynno5ci wykonuje marszalek wojewOdztwa.

W celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta, zezwolenie na usunigcie drzew
wymienionych w punkcie 1 sentencji decyzji zostalo uzaleZnione od wykonania oSmiu sztuk nowych
nasadzeh z gatunku grusza drobnoowocowa 'Chanticleer' na terenie pasa drogowego ul Rokicifiskiej w t-odzi
(dzialki ewidencyjne nr 3719 i 38/5 w obrgbie W-i!g), zgodnie zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawcg na
mapie dolqczonej do wniosku.

Podczas oglQdzin terenowych w obrqtrie drzew ptzeznaczonych do usuniqrcia nie stwierdzono
obecno6ci dziko wystgpujqcych okaz6w gatun k6vr ch ron ionych.

e wydania zezwolenia na usuniecie trzech sztuk top6l
ri: 165 cm, 149 cm i235 cm, zawarte zostanie w odrebnei
:ezwolenia na odstepstwa od zakaiz6w obowiazuiacvch

w stosunku do qatunk6w chronionvch.
Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszirlka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (aft. 127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksrr postQpowania administracyjnego).

2. Przed upfywem terminu do wniesienia odwcrlania decy4a nie glega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kode(su postqpowania aclministracyjnego).
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze ztzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg (art. 127a g 1 Kodeksu postqpowania
adm inistracyjnego),
Decyzja podlegerwykonaniu przed upfywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna zzqdaniem

r administracyjnego).
r 2 i 8 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
c stanowi6 bqdzie podstawq do wymierzenia
lwy o ochronie przyrody).

sentencji niniejs:zej decyzji, nie
w punkcie 5a srantencji decyzji
nieruchomoSci, nalo2ony zostani
niewykonania nasadze6 zastgpczych zgodnie z

onionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd w trakcie
Qtzew oraz ze stosownym

qdZ Region ktora Ochrony
decyzja nie z uzyskaniem

lvzwvtettt.T rra utlsl9pslwa oo zaKaz0w zawartycn w iaft. 51 uSt. 1 i art. 52 uSt. 1 u
przyrody
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Otrzvmuia:
'1. Gmina Miasto t-6<12

Adres do korespondencji:
ZarzqdZieleni Mir:lskiej w Lodzi
ul. Konstantynowr;ka 8/1 0
94-303 t_6d2

2. ala

Zwolniono z oplatv skarttowei.
Podstawa: ustawa z dnia 1 6 listopada 2006 r o oplacie skarbowej - zalqcznik do ustawy, cz lll pkt 44, kol. 4, pkt 6.

al. Pilsudskiego 8 tet. t+48t42 663 35 30
90-051 L6dZ faxl+481 42 663 3b 32
www.lodzkie. pl sekretariat. ro@lodzkie. pl


