
Rsil 7120.1.367 2018 AW

wniosku)
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4

na usuniecie jednego klonu jawora (drzewo nr'1, o obwodzie pnia220

2[]1[i

Lp.0t. Lod2, dnia 2O lipca2018 r.

Ma rszale k Wojew6d ztw a L6dik ieg o

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

art. 86 ust. 1 pkt 4,5 i 10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z

1, 3 i 4, art. B3d ust. 1 i 2,
r. o ochronie przyrody (tekst
14 czerwca 1960 r. - Kodeks

postqpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 257 ze zm.) - po rozpatrzeniu
wniosku znak'. 22M.W2MZT.501.62.2018.82 z dnia 08.06.2018 r. o nie zezwolenia na usuniecie
jednego klonu jawora (drzewo nr 1) i dw6ch klon6w srebrzystych (drzewa
drogowego ul. Ziolowej w t-odzi (dziafka nr 170112 w obrgbie B-7), na

numerach 2i4)z terenu pasa
wysokoSci posesji o numerach

4d i6d oraz vis a vis nr 10d, a takze jednego kasztanowca (drzewo nr 3) z terenu pasa
drogowego ul. Lawendowej w Lodzi (dzialka nr 164117 w obrgbie B- , na wysokoSci posesji nr 2,
zlo2onego w Urzgdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa t-6dzkiego w iu 22.06.2018 r. orzez Gmine
Miasto Lod2 zls w t-odzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres i: Zarzqd Zieleni Miejskiej,
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 L6d2), w czgSci dotyczqcej wydania
o numerach inwentaryzacyjnych 1 i 2, Marszatek Wojewodztwa t-6dzkiego

ia na usuniecie drzew

orzeka:
1. Zezwolif Gminie Miasto L6d2 na usuniecie dw6ch ni2ej drzew (numeracja wedlug

i-ul. (dzialka nr 170112
w obrqbie B-7):

na wysoko5ci posesji nr 4d:. nr 1 - jednej sztuki klonu jawora (o obwodzie pnia220 cm, mierzo

na wysokoSci posesji nr 6d:

na wysokoSci 130 cm),

. nr 2 - jednej sztuki klonu srebrzystego (o obwodzie pnia 258 cm, ym na wysoko6ci 130 cm).

Okre5li6 termin usunigcia drzew, wymienionych w punkcie 1,

Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzew, wymienionych w punkcie
pkt 4, 5 i 1 0 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

1, na podstawie art. 86 ust. 1

Uzale2nic wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa nr 1, wymie w punkcie '1, od wykonania
przez Gming Miasto t-6dZ nasadzenia zastqpczego jednej sztuki
i odmiany klon polny 'Elsrijk', o dobrze wyksztalconej koronie i

nalezqcego do gatunku
idlowo uformowanej bryle

korzeniowej orazo obwodzie pnia nie mniejszym niZ12 cm (pomiar

5. Ustali6:
a) termin wykonania nasadzenia zastgpczego, o ktorym mowa w

2019 r.',

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym w punkcie 4, na terenie
pasa drogowego ul. Ziolowejw Lodzi (dzialkanr 170112 w obrqbie 7), na wysoko6ci posesji nr 6d,

wysokoSci 100 cm).

punkcie 4, do dnia 31 orudnia

zgodnie z projektem nasadzeh przedloZonym przez wn
ZZM.W ZM.ZT .50 1 .62.20 1 8.BZ z d n ia 08. 06. 2 0'1 8 r.

6. Zobowiqzac Gming Miasto Lod2do pzedlo2enia MarszalkowiWoj Lodzkiego informacji
o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w pun 4, w terminie 14 dni od dnia
jego wykonania, wraz z podaniem nazwy gatunkowej i odmiany
pnia (zmierzonego na wysoko5ci 100 cm) oraz zalqczeniem
lokaliza$q posadzo nego d rzewa

drzewa, obwodu jego
u sytuacyjnego z zaznaczonq

UZASADNIENIE
W dniu 22.06.2018 r. do Urzqdu Marszalkowskiego Wojewod t-6dzkiego wplynql wniosek

Gminy Miasto t-odz (pismo znak'. ZZM.WZM.ZT.501.62.2018.822 dnia 08. .2018 r.) o wydanie zezwolenia
) i dw6ch klon6w srebrzystych

wtaz z wnioskiem znak:



(drzewo nr 2, o obwodzie pni{ 258 cm; drzewo nr 4, o obwodach pni 155 cm i 256 cm) z terenu pasa
drogowego ul. Ziolowej w t-oQzi (dzialka nr 170112 w obrqbie B-7), na wysokoSci posesji o numerach
4d i6d oraz vis a vis nr 10d, {a takze cazwyczfnego (drzewo nr 3, o obwodzie pnia
145 cm) z terenu pasa drogowQgo ul. L (dzialka nr 164117 w obrqbie B-7), na wysokoSci
posesji nr 2. W uzasadnieniu pQdano, Z pr6chniejqce ubytki na pniach, klon nr 2zamiera,
klon nr 4 posiada jeden s
o ograniczenie obowiqzku

pieh, a kasztanowiec jest obumarly. JednoczeSnie zwr6cono sig z proSbq
ia nasadzeh zamiennych do 2 sztuk drzew, z uwagi na brak miejsca

do ich wykonania. 2e ulica Ziolowa zostala komoleksowo obsadzona drzewami w trakcie
przebudowy, a drzewo na
i wodociqgu. Zadeklarowano

Lawendowej ro5nie w bliskiej odlegloSci od sieci kanalizacyjnej
nasadzeh zamiennych 2 sztuk drzew, nalezqcych do gatunku

i odmiany klon polny 'Elsrijk', ql terminie do kohca 2019 r. Do wniosku dolqczono dwie mapy z lokalizaqq
drzew przeznaczonych do us(niqcia i wskazaniem miejsc wykonania nasadzeh zastgpczych na terenie
pasa drogowego ul. Ziolowej w t-odzi (dzialka nr 170112 w obrgbie B-7), na wysoko5ci posesji nr 6d
i na wprost posesji nr 10d.

znajduje
dzialka znajdujq siq drzewa o numerach 1, 2 i 4 stanowi
pas drol

Urzgdu Marszalkowskiego WojBw6dztwa t-odzkiego, ustalono m.in., 2e wnioskowane do usunigcia drzewa
o numerach inwentaryzacyjnycft 1 i 2 to.
- nr 1 - 1 szt. klonu jawora (o obwodzie pnia 220 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm) - drzewo

maZywEkoronq, bez posuszu, ale na jego pniu, na odcinku od podstawy do nasady korony,
stwierdzono dwa duze, hniejqce ubytki wglgbne (po stronie p6lnocnej i wschodniej), ze Sladami
Zerowania szkodnikow (na Qrewnie w ubytkach widoczne sq otwory o Srednicy okolo 2-3 mm, wykonane
najprawdopodobniej przez ki); pieh drzewa na wysoko6ci nasady korony jest pochylony (odchylenie
od pionu wynosi okolo 10 stopni) w strong poludniowq (w stronq ogrodzenia nieruchomo6ci przy
ul. Ziolowej 4d i przewodu liirii energetycznej); opr6cz jezdni ul. Ziolowej, w poblizu drzewa znajduje siq
tez chodnik dla pieszych; klgn jawor ro5nie w pasie drogowym ul. Ziolowej, na wysokoSci posesji nr 4d;

- nr2-lszt.klonu (o obwodzie pnia 258 cm, mierzonym na wysoko5ci 130 cm)- drzewo
ma zasychajqcq korong ( stanowi okolo 50% jej objgto6ci), a jego pieh jest spr6chniafy (w tym
przy podstawie) i przez grzyby pasozytnicze; od pnia drzewa czgSciowo odstaje juz kora;
pod korq drzewa stwierdzono te2 chrzqszcza dylq2a garbarza, kt6rego laruvy zerujq w butwiejqcym,
opanowanym ptzez grzyby drewnie drzew liSciastych; oprocz jezdni ul. Ziolowej, w pobliZu drzewa

64111 w oDrQbre ts-l w Loc,zt, na terenre Ktorej
cznej (drogigminnej) - ul. Lawendowej. Natomiast
znajdujq siq drzewa o numerach 1, 2 i 4 stanowi

nych w dniu 03.07.2018 r. przez inspektorow

ro5nie w pasie drogowym ul. Ziolowej, na wysoko6ci

5c przyrodniczq (m.in. neutralizacja zanieczyszczeh
, grzyb6w pasozytniczych) i walory krajobrazowe

wartoSci kulturowych. Podczas oglgdzin terenowych
w c gatunk6w chronionych. Oglqdziny
ter doS6 gqsto zadrzewiony; na jego
ter zenia mlodych drzew, nalezqcych

'64117 w obrgbie B-7 w Lodzi, na terenie ktorej

do gatunku klon polny. lstnielje jednak mozliwoSc wykonania dw6ch nasadzeh zastgpczych zgodnie
z projektem przedlozonym wnioskodawcq.

Majqc na uwadze, ze srebrzysty nr 2 zamiera i nie rokuje szans na prze2ycie z ptzyczyn
niezaleZnych od wni (wskutek wypr6chnienia pnia, zaatakowania przez grzyby pasozytnicze
iszkodniki), a ponadto drzewa p numerach inwentaryzacyjnych l i2stwarzl4zagroZenie bezpieczehstwa
ludzi, mienia i ruchu drog
a klon nr 1 jest ponadto

(posiadajq spr6chniale pnie, zaatakowane przez grzyby i/lub szkodniki,
- istnieje zatem zagro2enie, ze podczas silnego wiatru ztamiq siq

iprzewr6cq w strong chodnika dla pieszych, jezdni ul. Ziotowej lub przemieszczajqcych sig w poblizu lurlzi
i pojazd6w; w przypadku prze[r6cenia lub zlamania drzewo nr 1 moze takze uszkodzie zlokalizowany

nie posesji przy ul. Ziolowej 4d), dziallqc w oparciu
ietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
dztwaLodzkiego udzielil zezwolenia na ich usuniqcie
wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowiq
przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika,
nieruchomo5ci wydaje wojt, burmistrz albo prezydent

pisanej do rejestru zabytk6w), a w przypadku, gdy
funkcjq starosty, zezwolenie wydaje marszalek

wojewodztwa. Jednocze5nie $iorqc pod uwagQ rozmiar, wartoSc przyrodniczQ i walory krajobrazowe
usuwanego klonu jawora, a talize fakt, i2 istnieje mozliwo5i wykonania nasadzenia Zastqpczego nowego



drzewa w bliskim sqsiedztwie miejsca, w ktorym znajduje siq vwv,
uzaleZniono od wykonania nasadzenia drzewa li6ciastego, nalezqceoo
'Elsrijk', okreSlonego w punkcie 4 sentencji niniejszej decyli, w terminie do
majqc na uwadze, ze klon srebrzysty nr 2 zamiera, a w pasie drog
wykonania nowych nasadzeh jest bardzo ograniczona (pas drogowy tej
natomiast drugie deklarowane przez Stronq nasadzenie zostanie wskazan
klonu srebrzystego nr 4), w jego przypadku odstqpiono od obowiqzku
w art, B3c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

Postanowieniem znak: RS|1.7120.1 .367.2018.AW z dnia 10.07.
t-6dzkiego zawiesil z urzqdu postqpowanie w czqSci dotyczqcej
dwupniowego klonu srebrzystego o numerze inwentaryzacyjnym 4, w
terenowych stwierdzono obecnoSc dziqciola duzego Dendrocopos
ochronq gatunkowq). Natomiast rozstrzygniqcie dotyczqce wydania
wnioskiem kasztanowca zwyczalnego nr 3 zawarle zostanie w odrqbnej
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi, zgodnie
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Biorqc powyZsze pod uwagq, orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyli przystuguje stronie odwolanie do

w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa
jejotrzymania (art. 127 S 1, 129 S I i S 2 Kodeksu postgpowania admin
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mole zrzec si
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydat decyzjg. Z
Wojew6dztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
ze stron postqpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna
postgpowan ia ad m in istracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu prrzed uplywem terminu do wniesienia
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesieni
postgpowan ia adm inistracyjnego).
Usunigcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji
zostanie jako usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia,
do wymierzenia administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1

Je5li posadzone w zamian za usuniete drzewo nr 1 nasadzenie
sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa zywotnoSci po 3 latach od
w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uplywem
od posiadacza nieruchomo5ci, nalozony zostanie ponownie w d
nasadzenia zastqpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia
bqdq miafy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w ad
o ochronie przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz sied
objqtych ochronq prawna (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz
dzikich.

8. W przypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich s

2

?

wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzyma6 wycinkg dr:
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bad2
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza d
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i

przyrody.

zezwolenie na jego usuniqcie
gatunku i odmiany klon polny
ia 31 grudnia 2019 r. Natomiast

ul. Ziotowej w t-odzi mozliwoS6
jest juz do56 ggsto zadrzewiony,
jako kompensacja za usunigcie

ia zieleni, o kt6rym mowa

8 r. Marszalek Wojew6dztwa
zezwolenia na usuniecie

ie ktorego podczas oglgdzin
(gatunku ptaka objgtego ScislE

ia na usunigcie objqtego
yzji, po uzgodnieniu jej projektu
art. 83a ust. 2a ustawv z dnia

Odwolawczego
14 dni od daty

u. Wniesienie odwolania
adm inistracyjnego).

prawa do wniesienia odwolania
dorqczenia Marszalkowi
odwotania przez ostatniq

(ar1. 127a S 1 iS 2 Kodeksu

ia, gdy jest zgodna z zqdaniem
odwotania (art. 130 $ 4 Kodeksu

niniejszej decyzji potraktowane
stanowic bgdzie podstawQ
o ochronie przyrody).

ze, o kt6rym mowa w punkcie 4
ia uplywu terminu wskazanego
terminu, z przyczyn zale2nych
decyzji obowiqzek wykonania

)pczego zgodnie z zezwoleniem
inistracji(art. 86 ust.2 i3 ustawy

przestrzeg a nia zakaz6w
k ptakow, schronieri zwierzqt

itarnego traktowania zwierzqt

ostoi bqdZ gniazd w trakcie
oraz zwr6ci6 siq ze stosownym
gionalnego Dyrektora Ochrony
nie jest toZsama z uzyskaniem
. 52 ust. 1

p. Marszalka
odztwa t-odzkiego



o L6d2
ka 104

90-926 L6d2
Adres korespondencji:
Zarzqd Zielen i M iejskiej
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6d2

2. ala

Podstawa: ustawa z dnia 16
do ustawy, cz. lll pkt 44, kol. 4, pkt

al. Pilsudskiego 8
90-051 t_6d2
www.lodzkie.pl

tel.l+481
lax l+481

2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity:Dz.U.z2O18 r.poz.1O44) -zalqcznik

663 35 30
663 35 32

.ro@lodzkie.pl


