
Ma rszale k Woj ew6d ztw a L6dzkie g o

RSil.71 20. 1 .295.201 8.AW Lod2, dnia 3 lip." 2018 r.

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

pkt 4 i 10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 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 administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r,, poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.05.2018 r. znak:
ZZM.WZM.ZT.50'1.33.2018.82 o wydanie zezwolenia na usunigcie jednej Sliwy domowej, jednej robinii
akacjowej i dw6ch brz6zbrodawkowatych z terenu nieruchomoSci przy ul. Cepowej 3 w t-odzi (dzialka nr 70
w obrqbie B-32), zloZonego w Urzqdzie Marszalkowskim Wojewodztwa t-6dzkiego w dniu 04.06.2018 r.
przez Gming Miasto Lod2 zls w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondengi'. Zarzqd Zieleni
Miejskiej, ul. Konstantynowska B/10, 94-303 N-6d2), Marszalek Wojew6dztwa t-odzkiego

orzeka:
1. Zezwolif, Gminie Miasto Lod2 na usuniqcie czterech sztuk nizej wymienionych drzew (numeracja

wedlug wniosku) z terenu nieruchomo5ci przy ul. Cepowej 3 w t-odzi (dzialka nr 70 w obrgbie B-32):
- nr 1 - jednej sztuki czeremchy amerykahskiej (o obwodzie pnia 73 cm, mierzonym na wysoko5ci

130 cm; we wniosku blgdnie okreSlonej jako Sliwa domowa), rosnqcej we wschodniej czgsci
nieruchomoSci;

- nr 2 - jednej sztuki robinii akacjowej (o obwodzie pnia 78 cm, mierzonym na wysoko5ci 130 cm),
znajdujqcej sig we wschodniej czqSci nieruchomo5ci;
nr 3 - jednej sztuki brzozy brodawkowatej (o obwodzie pnia 118 cm, mierzonym
130 cm), znajdujqcej siq w Srodkowej czqSci nieruchomo6ci;
nr 4 - jednej sztuki brzozy brodawkowatej (o obwodzie pnia 143 cm, mierzonym
130 cm), rosnqcej w Srodkowej czq6ci nieruchomo5ci.

2. Okre6li6 termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 31 maia 2019 r.

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

pkt4 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE
Dnia 04.06.2018 r. do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-odzkiego wplynql wniosek

Gminy Miasto t-odZ (pismo znak. ZZM.WZM.ZT.501.33.2018.BZz dnia21.05.2018 r.) o wydanie zezwolenia
na usuniqcie 1 szt. Sliwy domowej (drzewo nr 1, o obwodzie pnia 73 cm), 1szt. robinii akacjowej
(drzewo nt 2, o obwodzie pnia 78 cm) i 2 szl. brzoz brodawkowatych (o obwodach pni: drzewo nr 3 - 1 18 cm,
drzewo nr 4 - 143 cm) z terenu nieruchomoSci przy ul. Cepowej 3 w t-odzi (dzialka nr 70 w obrgbie B-32).
W uzasadnieniu podano, ze Sliwa silnie zamiera i posiada pr6chniejqcy ubytek pnia, robinia jest sucha
i niebezpiecznie pochylona, a brzozy posiadajq pr6chniejqce ubytki i sq niebezpiecznie pochylone;
ponadto drzewo nr 3 jest suche, a drzewo nr 4 zamiera. Jednocze5nie zwr6cono siq z proSbq o zwolnienie
z obowiqzku wykonania nasadzefi zamiennych, ze wzglgdu na brak miejsca do ich wykonania; wyja5niono,
ze teren, z ktorego usuwane sq drzewa jest gqsto poroSniqty mlodymi drzewami i kzewami, przez co bylby
niemozliwy prawidlowy wzrost nowo posadzonych drzew. Do wniosku dolqczono mape z lokalizacjq drzew
wnioskowanych do usunigcia.

W wyniku oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 21.06.2018 r. przez inspektor6w
Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, ustalono, 2e objgte wnioskiem drzewa to (numeracja
drzew wedlug wniosku Strony):
- nr 1 - 1 szt. czeremchy amerykahskiej (o obwodzie pnia 73 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm;

we wniosku btqdnie okreSlonejjako Sliwa domowa) - drzewo ma pqkniqty i sprochnialy pieh (w tym przy
podstawie), czg5ciowo pozbawiony kory; jego korona jest zywa, z widocznym posuszem, stanowiqcym
okolo 30% jej objgto5ci; drzewo nr 1 roSnie we wschodniej czg6ci nieruchomo6ci przy ul. Cepowej 3
w t-odzi:

na wysokosci

na wysokoSci



- ff2 - 1 szt. robinii akacjowej (o obwodzie pnia 78 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm)-drzewo jest
obumarle, ma spr6chniafy i pochylony pieh (odchylenie pnia od pionu wynosiokolo 20 stopni), z odstajqcq
korq; drzewo nr 2 znlduje sig we wschodniej czqSci nieruchomo6ci przy ul. Cepowej 3 w t-odzi;

- nr 3 - 1 szt. brzozy brodawkowatej (o obwodzie pnia 1 18 cm, mierzonynr na wysokoSci '130 cm) - drzewo
jest obumarle, ma spr6chnialy przy podstawie i pochylony pieh (odchylenie pnia od pionu wynosi okolo
20 stopni), na ktorym stwierdzono tez obumarfe grzyby pasoZytnicze; drzewo nr 3 znajduje siq
w Srodkowej czqSci nieruchomo5ci przy ul. Cepowej 3 wt-odzi;

- nr 4 - '1 szt. brzozy brodawkowatej (o obwodzie pnia 143 cm, mierzonym na wysokoSci '130 cm) - drzewo
ma pr6chniejqce ubytki na pniu (w tym przy podstawie) ijest pochylone (odchylenie pnia od pionu wynosi
okolo 20 stopni), jego korona jest zywa, z widocznym posuszem stanowiqcym okolo 30% jej objeto5ci;
drzewo nr 4 ro6nie w Srodkowej czqSci nieruchomoSci przy ul. Cepowej 3 w t-odzi.

Drzewa o numerach l i2s1sredniejwielkoSci, adrzewa o numerach 3 i4 sq duze. Wszystkie wymienione
powyZej drzewa nie posiadajq walor6w krajobrazowych (znajdujq siq w doS6 duzym zageszczeniu innych
drzew i krzew6w, pEezco ririe wyr6zniajq siq z krajobrazu) iwarto6ci kulturowych; drzewa o numerach 1 i4
majq warto6c przyrodniczq (m.in. neutralizacja zanieczyszczefi atmosferycznych), a drzewa o numerach
2 i 3 nie posiadajq wartoSci przyrodniczej. Podczas oglgdzin terenowych w obrqbie objqtych wnioskiem
drzew nie stwierdzono obecnoSci dziko wystqpujqcych okaz6w gatunkow r:hronionych. Oglqdziny terenowe
potwierdzily ponadto, ze nibruchomo56 przy ul. Cepowej 3 w t-odzi jest doSc gqsto poroSnigta drzewami
ikzewami.

Majqc na uwadze, ze objgte wnioskiem drzewa stwarzajq zagrozenie bezpieczehstwa ludzi
(sq obumarle lub w zlym stanie zdrowotnym, majE spr6chniale, pochylone lub pgknigte pnie, dlatego tez
istnieje zagro2enie, ze podczas silnego wiatru zlamiq sig i przewr6cq w stronq przemieszczajqcych siq
w poblizu os6b), a ponadto robinia akacjowa nr 2 i brzoza brodawkowata nr 3 obumarly z przyczyn
niezale2nych od wnioskodawcy (wskutek wyprochnienia pni, oddzialywania grzyb6w pasozytniczych),
dzialajEcwoparciuoart.36ust. lpkt4il0ustawyzdnia16kwietnia2004r.oochronieprzyrody
(tekst jednolity: Dz. U. z 20nB t., poz. 142 ze zm.), Marszalek Wojewodztwa t-6dzkiego udzielil zezwolenia
na ich usuniqcie bez pobrania oplaty z tego tytulu. Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym
zakresie stanowiq takze art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1 i art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych
przepis6w wynika, Ze zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo5ci wydaje wojt,
burmistrz albo prezydent mjasta (z wyjqtkiem nieruchomoSci lub jej czqSci wpisanej do rejestru zabytk6w),
a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, zezwolenie wydaje
marszalek wojew6dztwa. JednoczeSnie biorqc pod uwagq, 2e na terenie nieruchomoSci przy ul. Cepowej 3
w Lodzi istnieje do56 gqste zadrzewienie (nowe nasadzenia nie mialyby warunk6w do prawidlowego wzrostu
i rozwoju), odstqpiono od obowiqzku odtworzenia zieleni, o ktorym mowa w art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie
przyrody.

Biorqc powyzsze pod uwagq, ozeczonojak w sentencji.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji pirzysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

Wojew6dztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni od daty
postqpowan ia ad m in istracyj nego).

2. decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
S 1 iS 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

3. W trakcie biegu termiflu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorqczeni
Wojewodztwa t-6dzkiego o5wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
ze stron postgpowania, decy4a staje sig ostat:czna i prawomocna (art. 127a $ 1 i

postqpowania admini jnego).
4. Decyla podlega iu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna

z zqdaniem wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania
(art. 130 $ 4 Kodeksu owania administracyjnego).

inem okre6lonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane5. Usuniqcie drzew
zostanie iako drzew bez wymaganego zezwolenia, oo stanowid bqdzie podstawq

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

poza



7. W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdz gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzyma6 wycinkg drzew oraz zwr6ci6 sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd? Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza decyzja nie jest tozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.

o Lod2
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90-926 L6d2
Adres korespondencji:
Zarzqd Zielen i M iejskiej
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 (tekst jednolity: Dz. U.22018 r. poz. 1044) -zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.
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90-051 t-od2
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