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RSI l. 7 1 20. i .223.2018.AK L6d2, dnia ( 57Ot0tn 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 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze
zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z i2017 t., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto L6d2 z dnia
21.02.2018 r., znak, 22M.W M.2T.501.2248.2017.B,Z,, o wydanie zezwolenia na usuniqcie dw6ch sztuk
drzew z terenu nieruchomoSci przy url. Traktorowej 76a w t-odzi (dzialka ewidencyjna nr 44t56 w obrgbie
B-42), Marszalek Wolew6dztwa L6dzkiego
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otzeka:
Zezwolif Gminie Miasto Lod2, na usunigcie jednej sztuki topoli wloskiej o obwodzie pnia 241 cm - nr
inw. 2, znajdujelcej siq na terenie dzialki ewidencyjnej nr 44156 w obrgbie B-42, na tylach btoku
mieszkalnego przy ul Traktorowej 76 w Lodzi, zgodnie z lokalizacjq wskazanq przez wnioskodawcg na
mapie dolqczoneij do wniosku.

Okre5li6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 marca 2019 r.

Nie naliczac oplaty za usuniqcie drzewa, wymienionego 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,a, wymienionego w punkcie 1, od wykonania
przez Gminq Miiasto t6d2, nasadzenia zastgpczego jednej sztuki drzewa, naleZqcego do gatunku klon
polny 'Elsrijk' o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzeniowej oraz
o obwodzie pnia nie mniejszym ni212 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).

Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia
2019 r.',

b) lokalizacjg utykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, na terenie dziafki
ewidencyjnej nr 44156 w obrgbie B-42, zgodnie z lokalizacjq wskazanE ptzez wnioskodawcQ na
mapie dolqczrcnej do wniosku.

Zobowiqza6 Gntinq Miasto L6d2 do przedlo2enia w Urzqdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa
Lodzkiego informacji o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, w terminie
14 dni od dnia jego wykonania, wraz z podaniem faktycznej daty posadzenia drzewa orazzalqczeniem
planu sytuacyjnego z zaznaczonq lokalizacjq posadzonego drzewa.

Nie zezwoli6 Grninie Miasto L6d2, na usuniqcie jednej sztuki topoli wloskiej o obwodzie pnia 108 cm -
nr inw. '1, znajdujqcej siq na terenie dzialki ewidencyjnej nr 44156 w obrgbie B-42, na tylach bloku
mieszkalnego pnzy ul. Traktorowej 76 w Lodzl
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UZASADNIENIE
Do Urzqdu Marszafkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego wplynql wniosek z dnia 21.02.2018 r., znak:

ZZM.WZM.ZT.501.2248.2Ct17.BZ o wydanie zezwolenia na usunigcie dw6ch sztuk drzew z terenu
nieruchomo5ci przy ul. Traktorowej 76a w Lodzi (dzialka ewidencyjna nr 44156 w obrgbie B-42), Ao2ony przez
Gminq Miasto t-6d2. VV uzasadnieniu podano, 2e drzewo o nr inw. 1 ma pr6chniejqcy ubytek u podstawy pnia
a drzewo o nr inw. 2 ubytki u podstawy pnia i podluzne ,,rozpqkniqcie" pomiqdzy konarami. Zadeklarowano
wykonanie nasadzeh zamiennych dw6ch sztuk drzew, nalezqcych do gatunku klon polny 'Elsrijk' na terenie
dzialki ewidencyjnej nr 44156 w obrgbie B-42. Wniosek spelnial wymagania formalne okreSlone w art. 83b ust.
'1 ustawyzdnia 16kwietnia2004r. oochronieprzyrody(tekstjednolity: Dz.U. z2O18t.,poz.142zezm.).



W wyniku oglqdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 27.03.2018 r. przez prracownikow Urzqdu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego, zakwalifikowano do usuniqcia jednq sztukq drzewa
wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji, z uwagi na zagrozenie bezpieczefistwa ludzi i mienia.
Oglqdziny wykazafy, 2e przedmiotowa topola wloska posiada zywq, podniesionq koronq z drobnym
posuszem; jej pieh na wysoko6ci powyzej 130 cm rozwidla siq V-ksztaftnie na dwa przewodniki, jeden z nich
jest skierowany w kierunku bloku mieszkalnego. Z jednej strony pnia, stwierdzono podluZne pgkniqcie
korowiny biegnqce od rozwidlenia do odziomka, natomiast z drugiej strony pnia tworzy siq zakorek. lstnieje
zagrozenie, 2e podczas dzialania niekorzystnych warunkow atmosferycznych piei drzewa rozlamie siq
i jeden z przewodnik6w upadnie w kierunku istniejqcego budynku. Majqc powyzsze nia uwadze, dzialalqc
w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 22018 r.,

poz. 142 ze zm.) Marszafek Wojew6dztwa L6dzkiego udzielil zezwolenia na usuniqcie ww. drzewa bez
pobrania op{aty 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 cytowanych przepis6w wynika, Ze zezwolenie
na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej czqSci niewpisanej do rejestru zabytkow
wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w ptzypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu
sprawuj e f u n kcj q starosty, czyn noSci wyko n uj e marszalek wojew6dztwa.

W celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta, zezwolenie na usuniqcie drzewa
wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji zostalo uzaleZnione od wykonania nowego nasadzenia
z gatunku klon polny 'Elsrijk', na terenie dzialki ewidencyjnej nr 44156 w obrgbie B-42, z:godnie z lokalizaqq
wskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku

W punkcie 7 sentencji niniejszej decyzji nie zezwolono na usunigcie jednej sztuki topoli wloskiej
o obwodzie pnia 108 cm (nr inw. 1), znldu)qcej siq na terenie dzialki ewidencyjnej nr 44156 w obrqbie B-42,
na tylach bloku mieszkalnego przy ul. Traktorowej 76 w Lodzi. W dniu oglgdzin terenowych drzewo to mialo
prosty piei bez widocznych ubytk6w iwypr6chniefi oraz Zywq korong z odrostami po wykonanych ciqciach
pielqgnacyjnych. W wyniku dokonanej wizualnie oceny stanu zdrowotnego drzewa nie stwierdzono, aby
stwarzalo ono zagrozenie bezpieczeistwa ludzi i mienia. W przypadku pojawienia siq nowych okolicznoSci
w sprawie lub zaobserwowania znacznego pogorszenia stanu zdrowotnego topoli w{oskiq o nr inw. '1, strona
postqpowania moze zwr6ci6 sig ponownie do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej usuniecie.

Podczas oglqdzin terenowych w obrqbie drzewa zakwalifikowanego do usuniqcia nie stwierdzono
obecnoSci dzi ko wystqpujqcych gatun k6w chronionych.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysfuguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminle 14 dni od daty jej
otrzymania (ar|. 127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego),

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania 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 odwofania strona mohe ztzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydaf decyzjq (art. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania
adm inistracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed upfywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna zZqdaniem
wszystkich stron (art. 130 S 4 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

5. Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowiC bgdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pienigZnej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. JeSli posadzone w zamian za usunigte drzewo nasadzenie zastgpcze, o kt6rym mowa w punkcie
4 sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa Zywotno6ci po 3 lataoh od dnia uplywu terminu wskazanego
w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza
nieruchomoSci, nafoZony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzewa.
W przypadku niewykonania nasadzenia zastEpczego zgodnie z zezwoleniem bqdq mialy zastosowanie
przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefl zwierzqt
objqtych ochronq prawnE (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.



I W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bEd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymad wycinkg drzewa oraz zwr6ci6 sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bad2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ocnronie przyrooyj, gdyz niniejsza decy4a-nie jestiozsama z
zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. b2 ust. 1

przyrody.

Rolniciwa 0chrony Srodowiska

Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto t 6dz
Adres do korespondencii:
Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 t6dz

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 L6dZ
www.lodzkie.pl

tel. l+481 42 663 35 30
lax l+481 42 663 35 32
sekretariat. ro@ lodzkie. pr


