
Rsl l. 71 20. 1 .246.2018.AK 2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83a ust. 6, art. 83c ust. 1 i 3, art. 83d ust. 1 i 2,

art.86 ust, 1 pkt4,5 i10, art.90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U.
z 2A18 t., poz. 142 ze zm.) oraz ar1. 104 ustawy z dnia 14 czewvca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Miasto L6d2 z dnia 16.03.2018 r. znak: 22M.W2M.2T.501.36.2018.WS, dotyczqcego usuniqcia dziewiqciu
sztuk drzew z terenu pasa drogowego ul. Sw. Kazimieza w Lodzi (dziatti ewlOLncyjne hr 3gt1 i i2t7
w obrqbie W-22), Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

orzeka:
1. e Miasto t- oSmiu sztuk drzew wymienionych w ponizszej tabeli,

na terenie ul. Sw. Kazimierza w Lodzi (dzialka ewidencyjna nr 33/1
, zgodnie z I nEpzez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

Lp. Nr inw. Gatunek drzewa Obw6d pnia drzewa na wysokoSci
130cm lw cml

z 2 Lipa drobnolistna 157
? ? Klon jawor (we wniosku okre5lonV iako klon zwvczainv) 96
4 4 Klon iawor (we wniosku okre6lonv iako klon zwvczainv) lnE

E Klon jawor (we wniosku okreSlonv iako klon zwvczainv) 119
6 Klon jawor (we wniosku okre6lony iako klon zwvczainv) 126

7 7 Klon jawor (we wniosku okre6lony iako klon zwyczainy) 136
I I Klon iawor (we wniosku okre6lonv iako klon zwvczainv) 124
o Klon iawor (we wniosku okreSlonv iako klon zwvczainv) 162

Okre5lid termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 31 qrudnia 2018 r.

Ma rszale k Wojewod ztw a Lodzkiego

L6d2, dnia L( Ay e

Nie naliczac oplaty za usunigcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na podstawie art.86 ust. 1

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

Uzale2nic wydanie zezwolenia na usunigcie drzew, wymienionych w punkcie 1, od wykonania
przez Gminq Miasto L6d2 nasadzeh zastqpczych oSmiu sztuk drzew z gatunku klon czerwony RED
SUNSET 'Franksred', o dobrze wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych brylach
korzeniowych oraz o obwodach pni nie mniejszych niZ12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).

Ustali6:

a) termin wykonania nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia
2018 r.;

b) lokalizacjg wykonania nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, na terenie pasa
drogowego ul. Sw. Kazimierza w Lodzi (dzialki ewidencyjne nr 32t7 i ggTt w obrgbie W-22), zgodnie
z lokalizaciq ws kaza nq przez wn ioskodawcq na m ap ie dof qczon ej do wn ios ku.

6. Zobowiqza6 Gminq Miasto L6d2 do przedlo2enia w Urzqdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa
L6dzkiego informacji o wykonaniu nasadzef zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, w terminie
'14 dni od dnia ich wykonania, wraz z podaniem faktycznej daty posadzenia drzew oraz zalaczeniem
pla n u sytuacyj n eg o z zaznaczonq I o ka I izacjq posadzonych d rzew.

UZASADNIENIE
Do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego wplynqf wniosek z dnia 16.03.2018 r. znak.

22M.WZ,M.2T.501.36.2018.WS o wydanie zezwolenia na usuniqcie dziewiqciu sztuk drzew z terenu pasa
drogowego ul. Sw. Kazimierzaw Lodzi (dziafki ewidencyjne nr gglt i 32t7'w obrgbie W-22), Aoaony przez
Gming Miasto L6d2.W uzasadnieniu podano, m. in. 2e drzewa zamierajq (nr inw. 1, 5, 6, 7, 8, g) lub sq suche
(nr inw. 2, 3, 4), majq pr6chniejqce ubytki pni lub owocniki grzyb6w. Zadeklarowano wykonanie nasadzei
zamiennych dziewiqciu sztuk-drzew, nalezqcych do gatunku klon czerwony RED SUNSET'Franksred'na
terenie pasa drogowego ul. Sw. Kazimierza w N-odzi (dzialki ewidencyjne ir 3217 i 33/1 w obrqbie W-22).

2.

3.

4.

5



Wniosek spelnial wymagania formalne okre5lone wart.83b ust. 1 ustawy zdnia 16kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22O18 r., poz. 142 ze zm.).
W wyniku oglqdzin terenowych, przeprowadzonych w dniach 17.04.2018 r i 16.05.2018 r. przez

pracownik6w Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego, zakwalifikowano do usunigcia drzewa,
wymienione w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji. Oglqdziny wykazaly,2e na terenie pasa drogowego ul.
Sw. Kazimierza w Lodzi (dzialka ewidencyjna nr 33/1 w obrqbie W-22), w miejscach wskazanych przez
wnioskodawcq znajdujq sig drzewa wg nr inw.:

nr inw. 2 - lipa drobnolistna o obwodzie pnia 157 cm - drzewo zamiera, posusz stanowi okolo
40 - 45o/o objgto6ci korony, na jednym z konar6w stwierdzono obecno66 rozszczepki pospolitej;

nr inw. 3 - klon jawor o obwodzie pnia 96 cm - drzewo z posuszem w g6rnych partiach korony, jego pief
posiada wzdluZny ubytek wgfgbny przy podstawie oraz ubytek wglqbny (dziuplg) w miejscu rozwidlenia
konar6w gl6wnych;

- nr inw. 4 - klon jawor o obwodzie pnia 105 cm - drzewo obumarle z rozleglym ubytkiem korowiny na pniu;

- nr inw. 5 - klon jawor o obwodzie pnia 119 cm - dzewo zamierajqce z niewielkq iloSciq Zywych gatqzi
w dolnych partiach korony, nie rokuje szans naprze2ycie;
nr inw. 6 - klon jawor o obwodzie pnia 126 cm - drzewo obumarle;
nr inw. 7 - klon jawor o obwodzie pnia 136 cm - drzewo obumarle z ubytkiem wglgbnym u nasady korony;
nr inw. I - klon jawor o obwodzie pnia 124 cm - dzewo zamierajqce z niewielkq ilo5ciq zywych galqzi
w dolnych i Srodkowych partiach korony, nie rokuje szans na przeZycie; jego piefl jest wygiqty w kierunku
jezdni;

nr inw. 9 - klon jawor o obwodzie pnia 162 cm - drzewo z posuszem w g6rnych partiach korony, jego pien
posiada pr6chniejqcy ubytek wglqbny przy podstawre.

lstnieje zagroZenie, 2e podczas dzialania niekorzystnych warunk6w atmosferycznych drzewa lub ich konary
Aamiq sig i upadnq w kierunku chodnik6w albo ulicy. Majqc powy2sze na uwadze, dzialajqc w oparciu
o art. 86 ust. 1 pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.l"J. z 2018 r.,
poz. 142 ze zm.) Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego udzielil zezwolenia na ich usuniqcie bez pobrania oplaty
z tego tytulu. Podstawg prawna do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi takZe art. 83a ust. 1

oraz art.90 ustawy o ochronie przyrody. Z tre6ci cytowanych przepis6w wynika, 2ezezwolenie na usunigcie
drzewa lub kzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy
zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej czqSci wpisanej do rejestru
zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w. Je2eli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq
sta rosty, czyn n oSci wykon uj e m a rszalek woj ew6d ztwa.

W celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta, zezwolenie na usunigcie drzew
wymienionych w punkcie 1 sentencji decyli zostalo uzaleZnione od wykonania oSmiu sztuk nowych
nasadzefi z gatunku klon czerwony RED SUNSET 'Franksred', na terenie pasa drogowego ul. Sw.
Kazimierza w Lodzi (dzialki ewidencyjne nr 3217 i 33/1 w obrgbie W-22), zgodnie zlokalizaQq wskazanq
przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

Podczas oglqdzin terenowych w obrqbie drzew pzeznaczonych do usuniqcia nie stwierdzono
obecnoSci dzi ko wystgpujqcych okaz6w gatun k6w chronionych.

qatunk6w chronionych.
Zgodnie z treSciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji, uznano za

uzgodniony przez Reg.ionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, w zwiqzku z niewyraZeniem
stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.
Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w Lodzi, wniesione za poSrednictwem Marszafka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (arl. 127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decy4a 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 moze zrzec 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 zZqdaniem
wszystkich stron (art. 130 S 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
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Usuniqcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowid bqdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pienigZnej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).
JeSli posadzone w zamian za usuniqte drzewa nasadzenia zastgpcze, o kt6rych mowa w punkcie 4
sentencji niniejszej decyzji, nie zachowajq ZywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z ptzyczyn zale2nych od posiadacza
nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzew. W przypadku
niewykonania nasadzei zastqpczych zgodnie z zezwoleniem bedq mialy zastosowanie przepisy
o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzal
objelVch ochronq prawnq (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzymaC wycinkq drzew oraz zwr6ci6 sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrodyi, gdyz niniejsza decy4a-nie jestiozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyro0y.

up. FJlarszalka
odztwa t-odzkiego

aw Mikul,

Otrzvmula:

1. Gmina Miasto L6d2
Adres do korespondencii:
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6d2

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej - zalqcznik do

al. Pilsudskiego 8 tel. l+48t42 663 35 30
90-051 L6dZ laxl+481426633532
www.lodzkie.pl sekretariat.ro@lodzkie.pl

ustawy, cz. lll pkt 44, kol. 4, pkt 6.


