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Ma rszale k Wojewdd ztw a L6dzkieg o,

Rsl l. 7 1 20. 1 .224.201E.AK L6dz, dnia Y tZ1yd;,_ 2018 r.

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 pkt

4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 21A04 r. 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 administracyinego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r,, poz. 1'257 ze zm.) - po rctzpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Lod2 z dnia
21.02.2018 r. znak'. ,ZZM.WZMZT.501.2250.2017.B,Z, o wyrjsnis zezwolenia na usuniqcie trzech sztuk drzew
z terenu nieruchomo,Sci przy ul. Rojnrej 8 wLodzi (dzialka erwidencyjna nr 44159 w obrgbie B-42), Marszalek
Woj ew6dztwa t-6dzki eg o

orzeka:
Zezwolif Gminie MiastoL6d2 niir usuniqcie dw6ch sztuk robinii akacjowych o obwodach pni 98+108 cm
- nr inw. I i 16i0 cm - nr inw. lL, znajdujqcych siq nar terenie dzialki ewidencyjnej nr 44159 w obrqbie
B-42, na tylach bloku mieszkarlnego przy ul. Rojnej 8 w Lodzi, zgodnie z przyblizonq lokalizacjq
wskazanq przez:wnioskodawcg na mapie dolqczonej d,c wniosku.

Okre6li6 termin usuniqcia drzerv, wymienionych w purrkcie 1, do dnia 31 marca 2019 r.

Nie nalicza6 oplaty za usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na podstawie art. 86 ust. 1

pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, od wykonania
przez Gming Miasto t6d2, nasetdzeh zastqpczych dw6ch sztuk drzew, nale2qcych do gatunku wisnia
pilkowana 'Kanzan' o dobrzer wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych brylach
korzeniowych oraz o obwodach pni nie mniejszych ni? 10-12 cm (pomiar na wysokoSci '100 cm),

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzeh zastqpczych, o kklrych mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia
2019 r.:

b) lokalizacjg wykonania nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, na terenie dzialki
ewidencyjnej nr 44159 w obrqlrie B-42, na tylach blol<u mieszkalneg o ptzy ul. Rojnej 8 w Lodzi.

Zobowiqzac Gminq Miasto Lbd2 do przedlo2enia w Urzgdzie Marczalkowskim Wojew6dztwa
L6dzkiego informacji o wykonaniu nasadzef zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, w terminie
14 dni od dnia ich wykonania, wraz z podaniem fak\lcznej daty posadzenia drzew oraz zalqczeniem
pla n u sytuacyj n eg o z zaznaczoml lo kal izacjq posad zo n ych d rzew.

Nie zezwof ic Gminie Miasto L6d2, na usuniqcie jednej sztuki robinii akacjowej o obwodzie pnia 147 cm
- nr inw. 3, znetjdujqcej siq na llerenie dzialki ewidencyjnej nr 44159 w obrqbie B-42, na tylach btoku
mieszkalneg o ptzy ul. Rojnej B w t.odzi

UZASADNIETNIE
Do Urzqdu lltlarszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego wpfynql wniosek z dnia 21.02,2018 r. znak:

ZZM.WZM.ZT.501.22L50.2D17.BZ, o wydanie zezwolenia na usuniqcie trzech sztuk drzew z terenu
nieruchomoSci przy ul. Rojnej I w Lodzi (dziatka ewidencyjna nr 44159 w obrqbie B-42), zlozony przez Gminq
Miasto L6d2. W uzasadnieniu podano, 2e drzewa majel pr6chniejqce ubytki pni, m in. zl'okalizowane
w rozwidleniu pni (drzewo o nr invrr. 1) lub podluzne (drzewo o nr inw.3). Zadeklarowano wykonanre
nasadzeh zamiennyr;h trz:ech sztuk drzew, nale2qcych do gatunku wisnia pifkowana 'Kanzan' na terenre
dzialki ewidencyjnej nr 44159 w obrqbie B-42, na tylach bloku mieszkalnego przy ul. Rojnej 8 w t_odzr.
Wniosek spelnial w'ymagania formalne okre5lone wart. i33b ust. 1 ustawy zaiia 16 kwieinia 2004 r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity: D:2. U. z 20iB t., paz. 1 4?_ ze zm.).

W wyniku oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 27.03.2018 r. przez pracownik6w Urzqdu
Marszafkowskiego Wojew5dztwa t-6dzkiego, zakwalifikowano do usunigcia drzewa wymienione w punkcie 1

sentencji niniejszej decyzji, z uwagi na zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia. Oglqdziny wykazaly, ze na
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terenie dzialki ewidencyjnej nr 44159 w obrqbie B-42, na tylach bloku mieszkalnego przy ul. Rojnej 8 w Lodzi,
znajdujq siq drzewa wg nr inw. wskazanych przez wnioskodawcq:

- nr inw 1 - robinia akacjowa o obwodach pni 98+108 cm - drzewo posiada odsloniqty fragment systemu
korzeniowego, jego korona jest zywa z drobnym posuszem. Przy podstawie pnia stwierdzono ubytek
korowiny z martwym, pr6chniejqcym drewnern, a na pniu o obwodzie 108 cm widoczny jest ubytek
wgfgbny z wypr6chnieniam i;

- nr inw.2 - robinia akacjowa o obwodzie pnia 160 cm - drzew'o pochylone w kierunku p6lnocno-
zachodnim, po przeciwnej stronie do nachylenia piefi posiada prrbchniejqcy ubyterk wglqbny. Korona
drzewa jest zywa z drobnym posuszem.

Ww. drzewa majq zachwianq statykq lub oslabione wlaSciwoSci mechaniczne, przez co sq bardziej
podatne na zfamanie i przewr6cenie, podczas dz:ialania niekorzystnych warunk6w atmosferycznych. Majqc
powyzsze na uwadze, dzialai,qc w oparciu o art. 86 ust. '1 pkt 4 ustawy:z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) Marrszalek Wojew6dztwa Lfidzkiego udzielil zezwolenia na ich
usunigcie bez pobrania oplaty z tego tytulu. Podstiawq prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie
stanowi takZe art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy cr ochronie przyrody: Z treSci cytowanych przepis6w wynika,
2ezezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy ursunigcia drzewa lub kzewu z terenu nieruchomo6ci lub jej
czgSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator ;zabytk6w. Je2eli prezydent miasta
na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoS"' wykonuje marsizalek wojew6dztwa.

W celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta zezwolenie nia usuniqcie drzew
wymienionych w punkcie 1 sentencji decyzji zos,talo uzaleZnione od wykonania dw6ch nowych nasadzei
zastqpczych z gatunku wiSnia pilkowana 'Kanzan' na terenie dzialki ewidencyjnej nr 44l5tl w obrqbie B-42, na
tylach bloku mieszkalnego przy ul. Rojnej 8 w Lodzi, zgodnie z lokalizacjiq wskazanq przelz wnioskodawcg na
mapie dolqczonej do wniosku.

W punkcie 7 sentencji niniejszej decyzji nie zezwolono na usuniqcie jednej sztuki robinii akacjowej
o obwodzie pnia 147 cm (nr inw. 3), znajdujqcej sig na terenie dzialki ewidencyjnej nr 44159 w obrqbie B-42,
na tylach bloku mieszkalnego przy ul. Rojnej I w Lodzi. W dniu oglgdzin terenowyc;h drz:ewo to mialo prosty
pieh z podfuZnq szczelinq w korowinie bez widocznych oznak pr6chnienia czy Slad6w usypywania drewna
otaz Zywq koronq z drobnym posuszem, jednostronnie uksztaltowanq w kierunku ciqgu komunikacyjnego.
W celu poprawy statyki drzewa zaleca sig przeprowadzenie zabieg6w sanitarno-pielggnacyjnych,
polegajqcych na usuniqciu galqzi od strony ciqgu komunikacyjnego' zgodnie z zapisenr art. 87a ust. 2 i 3
ustawy o ochronie przyrody. W przypadku pojawienia siq nowych okolicznoSci w spriawie lub zaobserwowania
znacznego pogorszenia stanu zdrowotnego robinii akacjowej o nr inw. 3i, strona postqpowania moZe zwr6ci6
sig ponownie do Urzqdu Marszalkowskiego Woje'w6dztwa L6dzkiego z wnioskiem o wyrlanie zezwolenia na
jej usuniqcie.

Podczas oglqdzin terenowych w obrqbier drzew zakwalifikowarnych do usuniqcia nie stwierdzono
obecnoSci dzi ko wystgpujqcych gatun k6w ch ron ionych

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysfuguje stronie odwofanie do Samorzitrdowego Koleglum Odwolawczego
w Lodzi, wniesione za poSrednictwem Marsza4ka Wojew6dztwa L6d;zkiego, w terminie '14 dni od daty jej
otrzymania (aft. 127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. Przed upfywem terminu do wniesienia odwofiania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
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 ztzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry' wydal decyzjq (art 127a $ 1 Kodeksu postqpowania
administracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem
wszystkich stron (art. 130 S 4 Kodeksu postqpcrwania administracyjnego).

5. [Jsuniqcie drzew poza terminem okreSlonym 'w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowid bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pienig2nej (art, 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. JeSli posadzone w zamian za usuniqte drze,wa nasadzenia zastqpcze, o kt6rych mowa w punkcie 4
sentencji niniejszej decyzji, nie zachowajq Zpvotno6ci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplvwem tego terminu, z przyczyn zaleznych od posiadacza
nieruchomoSci, nafoZony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzew. W przypadku
niewykonania nasadzeh zastqpczych zgodrrie z zezwoleniem bedq mialy zastosowanie przepisy
o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 86 ust. 2 i 3 ustalvy o ochronie przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronien zwierzqt
objgtych ochronq prawnq (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego llraktowania zwierzqt
dzikich.



8 W przypadku shrvierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymarl wycinkq drzew oraz zwr6ci6 sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Sroclowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza decyla-nie jest tozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstqpstwa od zatkaz6w zawartych w irrt. 51 ust: 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrooy.

z up, illersza

Jakub
P'o. Dyrek

Rolnictwa i r

I Depa-rtamentu
rony Srodowiska

Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto L6d2
Adres do korespondenejt
Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303L6d2

2. ala

Zwolniono z oolatv skarbowei..
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej - zalqcznik do ustawy, cz. lll pkt 44, kol. 4, pkt 6

al. Pilsudskiego 8
90-051 t6dz
www.lodzkie.pl

tel. l+481 42 663 3tt 30
tax l+481 42 663 3t' 32
sekretariat. ro@lodzkie.pt


