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Na podstawie art

DECYZJA
ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c

art. 86 ust. 1 pkt 4r 5 i 10, art 90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o
Dz. U. z 2018 r., paz. 14i,2 ze zm.) oraz art. 104 ustawv z dnia 14 cze
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 t., poz. 1257 ze
znak: 22M.W2MZX.501.51.2018,WS z dnia 21.05.2018 r. o wydanie
wierzby kruchej z tqrenu pasa drogowego ul. Rocha Kowalskiego w t_odzi (
przy skzy2owaniu z ul. Ketlinga, zloizonego w Urzgdzie Marszalkowskim
05.06.2018 r. ptzez. Gminq Miasto l-od2 zls w t_odzi przy ul. Pio
Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 L6dZ),

orzeka:
1. Zezwolif, Gminie Mlasto t-6d2 na usuniqcie jednej sztuki

pni 92 cm, 82 cm i 75 cm, mierzonych na wysoko5ci 130 cm),
drogi wewnqtrznej - ul. Rocha Kowalskiego w t-odzi (dzialka nr 461
posesji nr 2, w rejonie skrzyzowania z ul. Ketlinga.

2. Okre6li6 termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1,

Nie nalicza6 optaty za usunigcie drzewa, wymienionego w punkci
pkt 4, 5 i 10 ustawy z:dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Uzale2nic wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa, wymien
przez GminQ Miasto t-6d2 nasadzenia zastgpczego jednej sztuki
jarzqb pospoli(y, o clobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo
o obwodzie pnia nie mniejszym ni212 cm (pomiar na wysokoSci 100

5. Ustali6:
a) termin wylronania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa

2019 r.',

b) lokalizacjq wykonania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym
pasa drogowego ul. Ketlinga w t-odzi (dzialka nr 46132 w
z ul. Rocha Kowalskiego, zgodnie z projektem nasadzeh
wtaz z wnioskiem znak: ZZM.WZM.ZT .501 .51 .2018.WS z dnia 21.

6. Zobowiqza6 Gming lMiasto Lod2do pzedlo2enia MarszalkowiW
o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w pun
jego wykonania, wtiaz z podaniem nazwy gatunkowej posadzon

83
art

(zmierzonego na wysokoSc;i 100 cm) oraz zalqczeniem planu sy
posadzonego drzewer.

UZASADNIENIE
W dniu 05.06.201B r. do Urzgdu Marszalkowskiego

Gminy Miasto t-6dz (pismo znak'. 22M.W2M.2T.501.51.2018.WS z
zezwolenia na usuniqcie jednej wierzby kruchej (o obwodach pni 92 cm
drogowego ul. Rogha Kowalskiego w t-odzi (dzialka nr 46/33 w
z ul. Ketlinga. W upasadnieniu podano, ze drzewo silnie zamiera,
i owocniki grzyba. JednoczeSnie zadeklarowano wykonanie
nalezqcego do gatunku iarzqb pospolity, w terminie do korica 2019 r
z lokalizacjE wierzby do usunigcia i wskazaniem miejsca wykonania
pasa drogowego uL Ketlinga w t-odzi (dzialka nr 46132 w obrgbie W-35)
Kowalskiego.
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N-6d2, dnia 13ltoca2018 r.

t. 1, 3 i 4, art. 83d ust. 1 i 2,
przyrody (tekst jednolity:

1960 r. - Kodeks postqpowania
.) - po rozpatrzeniu wniosku

ia na usuniqcie jednej
nr 46/33 w obrqbie W-35),

Wojew6dztwa t-odzkiego w dniu
104 (adres korespondencji:

Wojew6dztwa t-6dzkiego

j wierzby kruchej (o obwodach
na terenie pasa drogowego

w obrqbie W-35), na wysokoSci

1, na podstawie art. 86 ust. 1

w punkcie 1, od wykonania
rzewa, nalezqcego do gatunku

bryle korzeniowej oraz

punkcie 4, do dnia 31 qrudnia

w punkcie
W-35), przy

przez

4, na terenie
skrzyzowaniu

wnioskodawce
2018 r.

L6dzkiego informacji
4, w terminie 14 dni od dnia

' drzewa, obwodu jego pnia
nego z zaznaczonE lokalizacjq

t-6dzkiego wplynql wniosek
ia 21.05.2018 r.) o wydanie
82 cm i 75 cm) z terenu pasa

W-35), przy skrzy2owaniu
na pniu pr6chniejqce ubytki

zamiennego 1 sztuki drzewa,
Do wniosku dolqczono mapg

ia zamiennego na terenie
przy skrzyZowaniu z ul. Rocha



znajduje sig wierzba krucha
Kowalskieoo.

Urzgdu Marszalkowskiego
to 1 szt. trzypniowej wierzby
130 cm), rosnqcej na teren
w obrgbie W-35), na
ma zasychajqcq korong (pos
prochniejqce ubytki, owocniki
podstawie pnia, od strony
Kowalskiego, miejsc postoj
jest Sredniej wielkoSci; posi
z uwaot na zamterante 0
(drzewo wsp6ltworzy zieleh pr
obrqbie nie stwierdzono
wykazaly ponadto, 2e
przedloZonym przez wn

z przyczyn niezaleznych od
pasoZytnicze), a takZe stwa
w bardzo zlym stanie
onoiprzewroci wstrone
lub przemieszczajqcych siq w
z dnia'16 kwietnia 2004 r. o
Wojew6dztwa t-odzkiego
Podstawq prawnE do wydania
ustawy o ochronie przyrody. Z
lub krzewu z terenu ni
lub jej czqSci wpisanej do rej
sprawuje funkcjg starosty,
rozmiar, warto66 przyrodniczq
mozliwoSd wykonania nasadze
znajduje siq ww. wierzba,
liSciastego, nalezqcego do ga
w terminie do dnia 31 grudnia

Biorqc powyZsze pod uwagg,

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji

w t-odzi, wniesione za
jej otzymania (art. 127 S I,

2. Przed uplywem terminu do
w terminie wstrzymuje

3. W trakcie biegu terminu do
wobec organu admini
Wojewodztwa t-6dzkiego
ze stron postgpowania,
postqpowan ia ad m i n istracy

4. Decyla podlega wykonaniu
wszystkich stron lub gdy
postQpowan ia adm in istracyj
Usuniqcie drzewa poza
zostanie jako usuniqcie
do wymierzenia admin
Je5li posadzone w zamian
sentencji niniejszej decyzji,
wpodpunkcieawpunkcie
od posiadacza nieruch

o

nasadzenia zastqpczego. przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zggdnie z zezwoleniem

W toku postqpowania

W wyniku oglqdzin

Majqc na uwadze,2e

Ze dzia+ka nr 46/33 w obrgbie W-35 w t-odzi, na terenie ktorej
do usuniqcia, stanowi pas drogowy drogiweyvnqtrznej - ul. Rocha

przeprowadzonych w dniu 28.06.2t018 ri przez inspektor6w
t-odzkiego, ustalono, 2e drzewo wnioskowane do usuniecia

j (o obwodach pni 92 cm, 82 cm i 75 cm, mierzonych na wysokoSci
pasa drogowego ul. Rocha Kowalskiego w t-odzi (dzialka nr 46/33

posesji nr 2, w rejonie skrzyZowania z ul. Ketlinga. Przedmiotowe drzewo
stanowi okofo 90% jej objqto5ci); na jego pniach i kgnarach stwierdzono

rzyb6w (rozszczepka pospolita) oraz spgkanq i odstajqcq korq, a przy
nej, owocniki hub. Wierzba znajduje sig w poblizu jezdni ul. Rocha
dla samochod6w i chodnika dla pieszych. Objqtg wnioskiem drzewo

wartoS6 przyrodniczq (m. in. sied lisko grzybovr' paso2ytniczych, znikoma
neutralizacja zanieczyszczeh atmosferycznych) i Walory krajobrazowe
licznq), nie ma wartoSci kulturowej. Podczas oglqdzin terenowych w jego
i dziko wystgpujqcych okaz6w gatunk6w chronionychi Oglgdziny terenowe
mozliwoSc wykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie z projektem

qta wnioskiem wierzba krucha zasycha i nie rokuje szans na przelycie
ioskodawcy (wskutek wypr6chnienia pni, zeratakowania przez grzyby

zagroZenie bezpieczehstwa ludzi, mienia i ruchu drogowego (drzewo jest
dlatego istnieje zagroZenie, ze podczas silnego wiatru zlamie sig

ul. Rocha Kowalskiego, zaparkowanych wzdlui niej samochod6w
blizu ludzi i pojazd6w), dzialajqc w oparciu o art. tl6 ust. 1 pkt 4,5 i 10 ustawy

przyrody (tekst jednolity: Dz. U.22018 t., p'oz. 14122e zm.), Marszalek
zezwolenia na jej usunigcie, bez pobrania oplaty z tego tytulu.
,li w przedmiotowym zakresie stanowiq takze art. 83a ust. '1 i art. 90

treSci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa
lciwydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta (z wyjqtkiem nieruchomoSci

zabytk6w), a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu
ie wydaje marszalek wojew6dztwa. JednoczeSnie biorqc pod uwagq

i walory krajobrazowe usuwanej wierzby kruchej, a takle fakt, i2 istnieje
tia zastqpczego nowego drzewa w bliskim sqsir:dztwie miejsca, w ktorym

na JeJ usuniQcle uzaleznlono od wykonania nasadzenia drzewa
u larzqb pospolity, okre6lonego w punkcie 4 $entencji niniejszej decyzji,

19 r.

zono jak w sentencji.

stronie odwofanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni od daty

29 S 1 i$2 Kodeksu postgpowaniaadministracyjnego).
vniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
anie decyzji (art. 130 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

iesienia odwolania strona moZe zrzec siq prawa do wniesienia odwotania
i publicznej, ktory wydal decyzjq. Z dniem dorgczenia Marszalkowi

ia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
staje sig ostateczna iprawomocna (art. 127a $ 1 iS 2 Kodeksu

uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna zZqdaniem
strony rzekly siQ prawa do wniesienia odwolania (art. '130 

$ 4 Kodeksu

okre6lonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyli potraktowane
zewa bez wymaganego zezwolenia, co stianowip bqdzie podstaw?

kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).
usunigte drzewo nasadzenie zastgpcze, o kt6rym mowa w punkcie 4
zachowa zywotnoSci po 3 latach od dnia uprlywu lerminu wskazanego

sentencji decyzji lub przed uplywem tego ternrinu, z ptzyczyn zaleZnych
, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania

uguJe



objqtych ochrohq prawnA @rt. 52 ustawy o ochronie pzyrody) oraz
dzikich.

8. W przypadku $twierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich si
wykonywania przednriotowej decyzji, nalezy wstrzyma6 wycinkq d
wnioskiem do Genenalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza dec
zezwolenia na odstgpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i

przyrooy.

bqdq mialy zasfosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w
o ochronie przylrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz
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rwei.
ilistopada 2006 r. o oplacie skarbowej(tekst jednolity:

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

acji (art. 86 ust. 2 i3 ustawy

p rzestrze g a nia zakaz6w
lisk ptakow, schronieh zwierzqt

a n ita rn ego tra ktowan ia zwierzEt

isk, ostoi bqdz gniazd w trakcie
oraz zwrocic siq ze stosownym

Dyrektora Ochrony
nie jest tozsama kaniem

art. 52 ust.

i Ochrony Sr<ldowiska

z up. lVlarszalka

U. z 2018 r. poz. 1044) - zalqcznik


