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t6d2, dnia )D lipca2018 r.

DECYZJA

, art. 83a ust. 6, art. 83c ust. 1,

16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 t., poz. 142 ze zm.) oraz arl.
1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjneEo (tekst jednolity: Dz. U

04 ustawy z dnia 14 czeruvca
z 2017 t., poz. 1257 ze zm.) -

p<> rozpatrzeniu wnipsku znak'. ZZM.WZM.ZT.501.62.201B.BW z dnia 10. 2018 r. o wydanie zezwolenia

I

I

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83a ust.
3 i 4, art. 83d ust. 1 i 2, iart. 86 ust. 1 pkt 4, 5 i'10, art. 90 ustawy z d

Gming Miasto t-6dZ nasadzeh zastgpczych dw6ch sztuk drzew,
o dobrze wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych br

skrzy2owaniaz ul. Smutnq, zgodnie z projektem nasadzeh przedlo:
z wnioskiem znak: ZZM.WZM.ZI .501.62.2018.8W z dnia 10.05,20

6. Zobowiqza6 Gming Miasto Lod2do przedlo2enia MarszalkowiWoj L6dzkiego informacji

na usunigcie dw6ch klon(rw jawor6w z terenu pasa drogowego Al. Palki
i 2116 w obrqbie B-53), przy ul. Smutnej, zlozonego w Urzgdzie Marszal

Lodzi (dzialki o numerach 2113
im Wojew6dztwa t-6dzkiego

w dniu 11.05.2018 r', przez:. Gming Miasto Lod2 zls w t-odzi przy ul. P 1 04 (adres korespondencji:
Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 N-6d2), Wojew6dztwa t-6dzkiego

onzeka:
1. Zezwolic Gminie Miasto Lod2na usuniecie dw6ch sztuk klonow (o obwodach pni, mierzonych

na wysokoSci 130 cnr, wynoszqcych: drzewo nr 1- 145 cm, drzewo 2 - 150 cm), znajdujqcych sig
na trenie pasa lrogorrvego drogi krajowej - Al. Grzegorza Palki w i (dzialki o numerach 2113 i 2116
w obrgbie B-53), w nejonie skrzyZowania z ul. Smutnq (w
przystanku autobusowego).

drzew, po poludniowej stronie

2. Okre5li6 termin usunigcia drzew, wymienionych w punkcie 1,

3. Nie nalicza6 oplaty;za usunigcie drzew, wymienionych w punkcie 1,

5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4,

4. Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usunigcie drzew, wymienionych punkcie 1, od wykonania przez
do gatunku klon jawor,

kozeniowych oraz o obwodach
pni nie mniejszych ni;|12 crn (pomiar na wysokoSci 100 cm)

5. Ustali6:
a) termin wykonania nasadzeh zastgpczych, o kt6rych mowa w

2019 r.;

b) lokalizacjq wykonania nasadzeri zastqpczych, o kt6rych mow w punkcie 4, na terenie pasa
2116 w obrqbie B-53), w rejoniedrogowego Al. Gr;zegorza Palki w t-odzi (dzialki o numerach 2/13 i

przez wn ioskodawcg wraz
8r

o wykonaniu nasaclzef zastgpczych, o k:t6rych mowa w punkci 4, w terminie 14 dni od dnia
drzew, obwodow ich pni

z zaznaczonq lokalizacjq
ich wykonania; wra,z z prodaniem nazw gatunkowych posadzon
(zmierzonych ria wysoko6ci 100 cm) oraz zalqczeniem planu sytuac'
posadzonych dizew.

UZASADNIENIE
W dniu 11.Q5.2018 r. do Urzgdu Marszalkowskiego Wojewod t-odzkiego wptynqf wniosek

Gminy Miasto t-6dz (pismo znak:22M.W2M.2T.501.62.2018.BW z dnia 10.Q5.2018 r.) o wydanie zezwolenia
ner usuniqcie dwoch klonrSw jaworow (o obwodach pni: drzewo nr 1 - 1[5 cm, drzewo nr 2 - 150 cm)
z terenu pasa drogowego r\1. Palki w Lodzi (dzialki o numerach 2113 i 2116 v'l obrqbie B-53), przy ul. Smutnej.

podano, Ze t suche, a drzew zamiera i po
Jednocz,eSn o wykonanie na miennego I

atuhku klrcn j do kohca 2019 r. dolqczono ma
do usurriqc miejsc wykonan zamiennych-i--t''t- "'-J-- "r''-l'--"'-.."J-.'

na terenie pasa drogpwego Al. Palki w t-odzi (dzialki o rumerach 2113 i2116 Vy obrgbie B-53), w bezpoSrednim



sEsiedztwie usuwanych
z dnia 18.05.2018 r. do
w dniu 30.05.2018 r. do Ur
zzM.w zM.zT .50 1 .62.20 1 8.
nasadzenia 2 sztuk dzew.

w t-odzi, na terenie kt6rych z
publicznej (drogi krajowej) - Al.

W wyniku oglgdzin
Marszalkowskiego Woj
jaworow, znajdujqcych sig w
w obrgbie B-53), w rejonie skrz
stronie przystanku
- nr 1 - 1 szt. klonu iawora

ma zasychajqcq koronq (

ubytki (w tym przy miejscu
sq juz miejsca pozbawione

- nr 2 - 1 szt. klonu jawora
obumarle, na jego pniu stwi
odstajqcq korq w rejonie
widoczne sq juz miejsca

Oba klony sq Sredniej wiel
nie majq wartoSci kulturowej;
(m. in. neutralizaqa zan
Podczas oglgdzin terenowych
dziko wystgpujqcych okaz6w

na prze?ycie z przyczyn ni
zagroZenie bezpieczehstwa I

pnie i istnieje zagroienie,2e
lub jezdni Al. Grzegorza Pal
w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 4,
Dz. U. 22018 t., poz. 142 ze
bez pobrania optaty z tego
takze art. 83 ust. 1, art. 83a
wynika, 2e zezwolenie na
albo prezydent miasta (z
a w przypadku, gdy prezydent
marszalek woiewodztwa. Jed
oraz fakt. iz istnieie
Al. Grzegorza Palki w t-odzi,
nasadzeh 2 sztuk drzew li5ci
niniejszej decyzji, w terminie

Zgodnie z treSciq art. 83a
za uzgodniony przez Regi
stanowiska pzez RDOS w

Biorqc powy2sze pod uwagq,

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji

w t-odzi, wniesione za
jej otzymania (art. 127 g 1,

2. Przed uplywem terminu do
w terminie wstrzymuje

3. W trakcie biegu terminu
odwolania wobec organu
Wojewodztwa t-6dzkiego

jawor6w. W odpowiedzi na wezwanie znak: RS|1.7120.1.253.2018.AW
ia wniosku w czqSci dotyczqcej okre5lenia licz:by nasadzen zastgpczyr:h,

Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-odzkiego wplynqlo pismo zniak:
z dnia 25.05.2018 r., w kt6rym Strona wyja5;nila, ze wykonane zostanq

do gatunku klon jawor, zgodnie z mapE dolqczonq do wniosku.
W toku postqpowania talono, 2e dzialki ewidencyjne o numerach 2,t13 i 2116 w obrgbie B-53

ujq sig drzewa wnioskowane do usuniqcia, stanowig pas drogowy drogi
rzegorzaPalki.
ruych, przeprowadzonych w dniu 28.05.2018 r. przei inspektor6w Urzgdu
t-6dzkiego, stwierdzono, ze objgte wnioskiem drzqwa to 2 szt. klon6w

drogowym Al. Grzegorza Palki w t-odzi (dziartki o 4umerach 2113 i 2116
ania z ul. Smutnq; klony znajdujq sig w szpal:rze drzew, po poludniowej

o. Przedmiotowe drzewa to (numeracja dzew w,edlug MVniosku):
(o obwodzie pnia 145 cm, mierzonym na wysokoScj 130 cm) - drzewo

stanowi okoto 90% jej objqtoSci), na jego pniu stwierdzono pr6chniejqce
konarow), a na jednym z jego konar6u,'ikilku galqziach widoczne

obwodzie pnia 150 cm, mierzonym na wysokc,Sci 130 cm) - dzewo jest
pr6chniejqce ubytki (w tym przy miejscu rozwidlenia konarow) oraz
nia po stronie wschodniej; na niekt6rych konarpch i galqziach klonustawy pnia po stronie wschodniej; na niekt6rych

; posiadajq walory krajobrazowe (wchodzq w sklad zieleni przyuliczne,l),- t r--.-'.----J1 -'-- - t \-'-' ---1 r'-t'"'--' --tt)

klon nr '1 ma znikomE ze wzglqdu na zamieranie wartoS6 przyrodniczq
atmosferycznych), natomiast klon nr 2 nie nna wartoSci przyrodniczej.

obrgbie drzew wnioskowanych do usuniqcia nie stvVierdzono obecno6ci
nk6w chronionych.

Majqc na uwadze, ze bjgte wnioskiem klony jawory obumarly lub zamierajQ i nie rokujq szans
od wnioskodawcy (wskutek wypr6chnienia pni), a ponadto stwarzajq

mienia i ruchu drogowego (posiadajq obumarle konary oraz spr6chniale
silnego wiatru zlamiq sig i przewr6cq w strong chodnika dla pieszych

oraz przemieszczajqcych sig w poblizu luclzi i pojazdow), dzialajqc
i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przJtrody (tekst jednolity:

.), Marszalek Wojew6dztwa t-odzkiego udzielit zerzwolenia na ich usunigcie,
Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowiq

t. '1 iart.90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepisriw
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, burmistrz

nieruchomoSci lub jej czq6ci wpisanej do rejestru zabytk6w),
miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, zezwolenie wydaje

nie biorqc pod uwagq rozmiar i walory krajobrazowe usuwanych klon6w
wykonania nasadzeh zastqpczych nowych clrzew w pasie drogowym

ie na usunigcie ww. klonow jawor6w uzalezpiono od wykonania
, naleZqcych do tego samego gatunku, okre6lonych w punkcie 4 sentencji

dnia 31 grudnia 2019 r.

st. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano
Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi, w zwiqzku z niewyrazeniem

nie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

jak w sentencji

stronie odwolanie do Samozqdowego Kolegium
:m Marszalka Wojew6dzlwa Lodzkiego, w terminie

Odwolawczego
14 dni od daty

29 S 1 i$ 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
ienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania

ie decyzji (art. 130 S 1 iS 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego)
wniesienia odwolania strona mole ztzec siq prawa do wniesienia

inistracji publicznej, ktory wydal decyzjq. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
adczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq



ze stron postqpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomoc
postgpowan ia adm in istracyj nego).
Decyla podlegp wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wn
postgpowan ia 4dm in istracyj nego).

5. Usuniqcie drzew po;za terminem okreSlonym w punkcie 2
zostanie jako usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia,
do wymierzenia administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1

6. JeSli posadzone w zamian za usuniqte drzewa nasadzenia
sentencji niniejpzej decyzji, nie zachowajq ZywotnoSci po 3 latach od
w podpunkcie h w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uplywem te
od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w
nasadzeh zastppczyr:h. W przypadku niewykonania nasadzeh
bgdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w
o ochronie przlrody).
Uzyskanie ninibjszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz s
objgtych ochronq prawnE @rt. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz
dzikich.

8. W przypadku Stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich
wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymai wycinkg dr;
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyZ niniejsza
zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i

przyrody.

o Lod2
ka 104

90-926 L6d2
Adres korespondencjl.
Zarzqd Zie len i lyl iejskiej
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6d2

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 1€ilistopada 2006 r. o oplacie skarbowej(tekst jednolity:
do ustawy, cz. lll pkt 44,ko|.4, pkt 6.

al. Pilsudskiego 8 tel. l+48142 663 35 30
90-051 L6d2 fa>< l+481 42663 35 32
www.lodzkie.pl sekretariat.ro@lodzkie.pl

(art. 127a S 1 iS 2 Kodeksu

ia, gdy jestzgodna z2qdaniem
odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu

niniejszej decyzji potraktowane
co stanowic bqdzie podstawe

o ochronie przyrody).
, o kt6rych mowa w punkcie 4
nia uplywu terminu wskazanego

terminu, z ptzyczyn zaleZnych
decyzji obowiqzek wykonania

zgodnie z zezwoleniem
nistracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy

u przestrze gania zakazow
lisk ptak6w, schroniefi zwierzqt

itarnego traktowania zwierzql

lisk, ostoi bqdZ gniazd w trakcie
oraz zwr6ci6 sig ze stosownym

egionalnego Dyrektora Ochrony
a nie jest tozsama z uzyskaniem
art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie

twa i Ochrony rodowiska

U.22018 r. poz.1044) -zalqcznik


