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Ma rszalek Woj ewod ztw a Lodzkieg o

Rsil 7120.1.351.201LSM t_6d2, dnia rl4 tipca2018r.

D ECYZJA
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

zezm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (terkst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto L6dz (pismo znak:
ZZM.WZMZf .501.47,2018.WS z dnia 21 maja2018 r.) o wydanie zezwolenia nausunigcie czterech sztuk
drzew z terenu nieruphomoSci przy ul. Nurta-Kaszyhskiego w Lodzi (dziafki nr 204110 i 198/13 wobrqbie
W-30), Marszalek Wojew6d:ztwa t-6dzkiego

orzeka:
Zezwolif, Gminie Miasto Lod2 na usunigcie 3 szt. topoli mieszaflc6w euroamerykanskich o obwoderch
pni: lT3cm,lTl cmorazl55cmil95cm,mierzonychnawysokoSci 1,3m(odpowiedniodrzewanrl,3
i 4 wg wniosku Strony), z terenu nieruchomoSci przy ul. Nurta-Kaszyrlskiego w Lodzi (dzialki nr 204110
i198/13 wobrgbie W-30), zgodnie zlokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej
do wniosku.

Okre6li6 termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 30 kwietnia 20'lg r.

Nie nalicza6 oplat 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 prz:ez
Gming Miasto t-c)d2 nasadzefi zastqpczych trzech sztuk drzew, nalezqcych do gatunku i odmiany k on
czerwony RED SUNISET 'Franksred' (Acer rubrum RED SUNSET 'Franksred'). Materiafr:m
nasadzeniowym majq byc sadzonki drzew o minimalnym obwodzie pnia, mierzonym na wysokoSci
'100 cm, wynoszEcym 12 cm.

Ustali6:

a) termin wykonania nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia 2019 r.;

b) lokalizacjg t4rykonania nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, na terenie
nieruchomoScii przy ul. Nurta-Kaszyhskiego w Lodzi (dzialka nr 198/13 wobrqbie W-30), zgodnie
zlokalizaqqvVskazanq przez wnioskodawcg w projekcie nasadzeh dolqczonym do wniosku.

Zobowiqza6 Gming Miasto L6d2 do zlo2enia w Urzgdzie Marszalkowskim Wojewodztwa Lodzkiego
informacji o wykonaniu nasadzeh zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, w terminie 14 dni od dnia
ich wykonania, wraz z podaniem faktycznej daty posadzenia drzew oraz zafqczeniem planu
sytu acyl n eg o z zaznaczton q lo ka I izacj q posadzon ych d rzew.

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto LOdZ (pismo zniak:

ZZM.WZM.ZT.501.47 .2018.\/VS z dnia 21 mala 2018 r.) o wydanie zezwolenia na usunigcie czterech drzew
zterenu nieruchomo6ci przv ul. Nurta-Kaszyhskiego w t-odzi (dziafki nr 204110 i '198i13 wobrqbie W-30).
W uzasadnieniu wniosku prodano, 2e drzewa sq zamierajqce. Wniosek spelniaf wymagania forma ne
okre5lone wart.83b ust, 1 ustawy zdnia l6kwietnia 2004r. oochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U.
z 2018 t., poz. 142 ze zm.).

Pracownicy U1'zqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego prTeprowadzili w dniu 14 czerwca
2018 r. oglqdziny tere;rowe, w wyniku kt6rych ustalono, 2e drzewa wnioskowane do usunigcia to (numeracja
drzew wg wniosku strdny; obwody pni mierzone na wysokoSci 1,3 m):

- nr 1 - I szt. topoli mieszahca euroamerykafiskiego o obwodzie pnia 173 cm - drzewo posiada zyvvq,
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slabo rozwiniQtq koronq, z posuszem stanowiqcym okolo 20% jej objqto5ci oraz okazami jemioly; pieh
jest prosty, przy jego podstawie stwierdzono rozlegly ubytek z wypr6chnieniem oraz Sladarmi
2erowania owad6w:



- nr 2 - 1 szl topoli mieszahca euroamerykahskiego o obwodzie pnia 288 cm - dzewo posiada zywq,
ale mocno zredukowanq koronq; pieh jest prosty, stwierdzono na him kilka ubytkow
z wypr6chnieniami oraz owocniki grzyb6w;

- nr 3 - '1 szt. topoli mieszahca euroamerykahskiego o obwodzie pnia 171 cm - dzewo posiada zywq,
slabo rozwiniqtq korong, z posuszem stanowiqcym okolo 20o/o jej objqto5ci oraz Qkazami jemioly; pieri
jest prosty, stwierdzono na nim kilka ubytk6w z wypr6chnieniami;

- nr 4 - 1szt. dwupniowej topoli mieszahca euroamerykahskiego o obwodach pni 155 cm i 195 cm -

drzewo posiada podniesionq, czqSciowo zamieralqcq korong, z posuszern stanowiqcym okolo 40%
jej objqtoSci oraz licznymi okazami jemioly; pnie sq proste, stwierdzono na nich kilka ubytk6w
z wypr6chnieniami oraz jeden rozlegly ubytek z martwicq.

lstnieje ryzyko, ze podczas silnego wiatru przedmiotowe drzewa zlamiq siq lub przewr6cq w strong
przermieszczajqcych siq w ich pobliZu ludzi.

Podczas oglqdzin terenowych w obrgbie pnia drzewa nr 2 stwierdzono dziuplq wykutq przez dziqciola
duzego (Dendrocopos majo). Uznano, i?w przypadku usunigcia przedmiotowego drzewa moze dojSd
do naruszeniazakaz6w okreSlonych w art. 52 ust. 1 pkt 7,8i13 ustawy z dnia'16kwietnia 2004r. o ochronie
przy'rody, obowiqzujqcych w stosunku do chronionych gatunk6w zwierzqt. Dlatego tez pOstanowieniem znak:
RS111.7120.1.351,2018.SM Marszalek Wojew6dztwa Lodzkiego zawiesil z: ur4qdu postqpowanie
adrninistracyjne w czq5ci dotyczqcej wydania zezwolenia na usuniqcie ww drze,wa, awmySl art. 100 $ 1

Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 12157 zd zm.) wezwaf Gminq
Miasto L6d2 do wystqpienia ze stosownym wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w L< lwyzslym rozstrzvgniecie
doly ramefvkahskieqo zostanie
zawarte w odrebnei decvzji. W obrqbie pozostalych drzew wnioskowanych do rusuniqcia nie stwierdzono
ober:noSci dziko wystq pujqcych okaz6w gatu n k6w ch ron ionych.

W zwiqzku z tymi ustaleniami wniosek o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew wymienionych
w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji uznano za zasadny. Zezwolenia na usuniqcie ww. drzew udzielono
bez pobraniaoplatyztegotytufu, woparciu oart 86 ust. 1 pkt4 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie
przyrody. Podstawq prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi takze art. 83a ust. 1 oraz
art. 90 ustawy oochronie przyrody. ZtreSci cytowanych przepis6w wynika, zetzezwplenie na usunigcie
drzerwa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, awprzypadku gdy
zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej czgSci wpisanej do rejestru
zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w. Je2eli prezydent miasta na prawach powibtu sprawuje funkcjq
sta rosty, czyn noSci wyko n uj e m arszalek woj ew6dztwa.

JednoczeSnie biorqc pod uwagQ zadeklarowanq. ptzez strong mozliwoSd Wykonania nasadzeit
zastgpczych, zezwolenie na usunigcie drzew wymienionych w punkcie I sentencji niniejszej decy4i
uzaleZniono od wykonania nowych nasadzefi trzech sztuk drzew, naleZqcych do gatqnku i odmiany klon
czerwony RED SUNSET 'Franksred' e 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia
31 grudnia 2019 r. Miejsce wy wskazano na terenie riieruchomoSci przy
ul. Nlurta-Kaszyrlskiego w t-odzi (dzi bie W-30), zgodnie zlctkalizqqqwskazanqprzez
wnioskodawcg w projekcie nasadzefi dolqczonym do wniosku. Nakladajqc na strong opowiqzek wykonania
nasadzefi zastqpczych, wziqto pod uwagq termin nasadzeh wymieniony w jej wniosku, a takZe przedfoZony
przerz stronq projekt nasadzei,

Biorqc powyZsze pod uwagg, ozeczonojak w sentencji

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
vrr Lodzi, wniesione za po5rednictwem Marszalka Wojewodztwa L6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 S 1, 129 $ 1 iS 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. !V trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze ztzec siq prawia do wniesienia odwolania
vvobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq (art 127a $ '1 Kodeksu postqpowania
erdm inistracyjnego).

3. F'rzed upfywem terminu do wniesienia odwofania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem
wszystkich stron lub jeZeli wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesieniar odwolania (art. 130 S 4
f(odeksu postqpowania adm inistracyjnego).

5. l.Jsuniqcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie
jiako usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie podstapq do wymierzenia
erdministracyjnej kary pieniqZnej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Jle6li nasadzenia zastqpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewa nie zaphowajq zywotnoSci
po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed

uplywem tego terminu , z przyczyn zaleZnych od posiadacza nieruchomoSci, nalo2ony zostanie ponownie
vy drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzen zastqpczych. W przypadku nievyykonania nasadzen
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zastQpczych zgoflnie zzezwoleniem, bgdE mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym
w administracji (art. 86 r.rst. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody).
Uzyskanie niniejqzej decyzji zezwalalqcq na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegiania
zakaz6w dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mfodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi
zwierzqt objqtych ochronq prawnE @rt. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania
zwierzqt dzikich.
W pzypadku stqierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstr drzew oraz stosownym
wnioskiem do Qeneralnego Dyrektora Ochrony qdz Region ra Ochnony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), decyzja nie uzyskaniem
zezwolenia na odstqpsitwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i arl. 52 ust. 1 us
przytooy.

Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto t-6dZ

ii
w t-odzi

ul. Konstantynowpka B/1 0
94-303 t_6dZ

2. ala

Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2O18 r. poz. 1044) - zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol. rl, pkt 6.

al. Pilsudskiego 8
90.-051 t 6d2
www,lodzkie.pl

tel. Lr48142 663 35 30
lax l-r48142 663 35 32
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