
Dokunrent elektroniczny

u RZAD MARSZAT-KOWSKT WOJ EWODZTWA LODZKTEGO

90-051 t-oDZ

LOD2

AL. MARSZ. ]OZEFA PII-SUDSKIEGO B

'bU\4- u) cr - 6+0.4b ,b4+

Zatqczni ki:

1. decyzja cm. szcz.579.odf.XAdES

2. dokument( 1043).pdf

https ://epuap. gov.pl/warehouse/feDocContent?id:43 2 85 5 83 &typ,..

v6o2,2otl-ol-24

ZIELENI MIE]SKIE]

L6d2

r. D^. 4? ul. Konstantynowska B/10

DECYZJA

RSrr. z rzo. : .s7 g.2o t7 .Ks

Dokument zostal podpisany, aby go zweryfikowai nale2y u2y,t

oproqramowania do weryfikacji podpisu

Data zloZenia podpisu : 20 18 -0 L -24f lO : LO : 14.7 7 4+0 1 : 00

Podpis elektroniczny

D1
ffi(*-'l^.J

lzl 20l 8-0 l-2t1. I l:4'l

2Ci3 -0t- 2 4



txr,l. L.UCJr .bW,tg _enq+

Marszalek Wojew6dztwa Lodzkieg o

t-6d2, dnia 22 stycznia 2018 roku

RSil.7'1 20. 3.urr.ro', r. 
^a DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art.83c ust. 1 i3, art.83d ust. 1 i2, art.86 ust. 1

pkt 4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 22016 r. poz.2134 ze zm.), art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.2017 t. poz.
1257), po rozpatrzeniu wniosku o znaku: 22M.WCK.670.16.2017 Gminy Miasto L6d2, reprezentowanej przez
Paniq Ewelinq Wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usuniEcie 25 sztuk drzew z terenu cmentarza
komunalnego ,,Szczeci6ska" w t odzi przy ul. Hodowlanej 28130, Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka

1. Zezwolit, Gminie Miasto Lod2 na usuniEcie drzew z terenu cmentarza komunalnego ,,Szczeci6ska"
wt-odzi przy ul. Hodowlanej 28/30 (dziatki ewidencyjne nr 3/10, 5/6,6/5, 14111,1512, 1812,17l9 obrgb
8-36) zgodnie z lokalizacjami wskazanymi przez wnioskodawcE na mapie bqdqcej zalqcznikiem do
wniosku, wymienionych w poni2szej tabeli:

Numer drzewa na
mapie (zalqcznik

al6 wni6skill
Gatunek druewa

Obw6d lcml na
wysokosci 130 cm

Nasadzenie zastgpcze

1 Sosna pospolita 105 Lipa drobnolistna 1 szt

2 Sosna pospolita 136 Lipa drobnolistna'l szt.

J Brzoza brodawkowata 80 Lipa drobnolistna 1 szt

4 Brzoza brodawkowata 75 Lipa drobnolistna 1 szt.

Sosna pospolita 80 Lipa drobnolistna 'l szt

o Brzoza brodawkowata 1E Lipa drobnolislna 1 szl.

7 Brzoza brodawkowata 74 Lipa drobnolistna 1 szt.

I 90 Lipa drobnolistna 1 szt

I Brzoza brodawkowata 102 Lipa drobnolistna 1 sa.

10 Sosna pospolita 107 Lipa drobnolistna 1 szl

11 Sosna pospolila 70 Lipa drobnolistna 1 szt.

12 Sosna pospolita 70 Lipa drobnolistna 1 szt.

13 60 Lipa drobnolistna 1 szl

14 Bzoza brodawkowata 110 Lipa drobnolistna 1 szt.

t9 Sosna pospolila 138 Lipa drobnolistna 1 szt.

to Swaerk pospolity 80 Lipa drobnolistna 1 szt.

17 Brzoza brodawkowata 140 Lrpa drobnolistna 1 szt.

18 Swierk pospolity 65 Lipa drobnolistna'l szt.

19 Sosna pospolita 9? Lipa drobnolistna 1 szt.

20 Jarzqb pospolity 75 Lipa drobnolistna 1 szt.

21 Brzoza brodawkowata loo Lipa drobnolistna 1 szt.

Brzoza brodawkowata 67 Lipa drobnolistna 1 szt.

a1 Topola czarna odm. wloskiej 124 Lrpa drobnolistna'l szt.

24 106 Lipa drobnolistna 1 sa.
25 Zywotnik zachodni 85 Lipa drobnolistna 'l szt.

SUIVA 25 szt. drzew

Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usunigcie drzew wymienionych w tabeli zamieszczonej w punkcie 1

sentencji decyzji od zastqpienia ich przez Gminq Miasto t6d2 nowymi drzewami - 25 szt. lip
drobnolistnych. Obwody pni sadzonek na wysokoSci 100 cm powinny wynosii minimum 12 cm.
Sadzonki powinny mied prawidlowo uformowane bryly korzeniowe i dobrze rozwinigte korony.
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3. Nie nalicza6 oplatza usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji decyzji na podstawie art. 86

ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody.
4. Ustali6: a)termln wykonania nasadzef zastgpczych do dnia 31 grudnia 2018 roku,

b) Iokalizacjg wykonania nasadzef zastqpczych na terenie dzialki ewidencyjnej nr 139/11

obrqb B-52 w t-odzi, zgodnie z lokalizaqami zaproponowanymi w projekcie nasadzelr
zastgpczych przeslanym pismem Gminy Miasto N-od2z dnia 3 stycznia 2018 roku.

5. Zobowiqzae Gming Miasto t-6d2 do przedlo2enia oSwiadczenia o wykonaniu obowiqzku nasadzeri
zastqpczych, w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc laktycznq datq posadzenia orazzalqczajqc
plan sytuacyj ny z zaznaczonq lokalizacjq posadzon ych drzew.

6. Okre6li6 termin usuniqcia drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji decyzli do dnia 31 marca 2018
roku.

UZASADNlENIE

Dnia 13 listopada 2017 r. do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto
Lod2, reprezentowanej przez Paniq Ewelinq Wr6blewskq, dotyczqcy udzielenia zezwolenia na usuniqcie
25 szt. drzew z terenu cmentarza komunalnego,,Szczeci6ska" w todzi przy ul. Hodowlanej 28/30. Pani

Ewelina Wr6blewska oSwiadczyla, 2e Gmina Miasto t-6dz jest wtaScicielem nieruchomoSci, na terenie kt6rych
rosnq wnioskowane do usuniqcia drzewa, tj. dziatek ewidencyjnych nr 3/10, 5/6, 615,14111,1512,1812,1719
obrqb 8-36 w t-odzi.

W uzasadnieniu wniosku jako przyczyny planowanego usunigcia drzew wskazano na:

,,poz. 1-12, 15 - drzewa uschnigte
poz. 13, 14, 18,22 - drzewa wrastajq w gr6b i majq ostabiony system korzeniowy
poz. 16 - drzewo wrasta w gr6b i nie ma przewodnika
poz. 17,19,20,21 - drzewa wrastajq w gr6b i sq niebezpiecznie pochylone, stanowiq zagro2enie 2ycia
i mienia
poz.23 - drzewo czg6ciowo zasychajqce, wyciqcie w celu pielqgnacji dqb6w rosnqcych obok
poz.24 - drzewo niebezpiecznie pochylone opiera siq o sqsiadujqce drzewo, stanowi zagro2enie 2ycia
poz. 25 - drzewo niebezpiecznie pochylone, stanowi zagro2enie ?ycia i mienia, dysponent grobu wnioskuje

o wycigcie".
W dniu 24 listopada 2017 r. pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego przy

udziale przedstawiciela wnioskodawcy przeprowadzili oglqdziny drzew wnioskowanych do usuniqcia.

Potwierdzono obwody pni drzew przedstawione we wniosku i stwierdzono, 2e wnioskowanymi drzewami do

usunigcia sq:
- nr 1 sosna pospolita - obumarla,
- nr 2 sosna pospolita - obumarla,
- nr 3 brzoza brodawkowata - obumarla,
- nr 4 brzoza brodawkowata - obumarta,
- nr 5 sosna pospolita - obumarla,
- nr 6 brzoza brodawkowata - obumarla,
- nr 7 brzoza brodawkowata - obumarla,
- nr 8 brzoza brodawkowata - obumarla,
- nr 9 brzoza brodawkowata - obumarla,
- nr 10 sosna pospolita - obumarla,
- nr 11 sosna pospolita - obumarla,
- nr 12 sosna pospolita - obumarla,
- nr 13 brzoza brodawkowata - kolizja z nagrobkiem, powoduje niszczenie kostki brukowej, korona

rachityczna, podniesiona,
- nr 14 brzoza brodawkowata - kolizja z nagrobkiem, powoduje niszczenie kostki brukowej, czgSciowo

odlamana korona,
- nr 15 sosna pospolita - obumarla,
- nr 16 Swierk pospolity - kolizja z nagrobkiem, pochylenie, czgSciowy brak korony, zachwiana statyka,
- nr 17 brzoza brodawkowata - kolizja z nagrobkiem, gr6b gtgbinowy, mo2liwe uszkodzenie korzeni,
pochylona, zachwiana statyka,
- nr 18 Swierk pospolity - ro6nie w miejscu grzebalnym,
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- nr 19 sosna pospolita - kolizja z nagrobkiem, pochylona, zachwiana statyka,
- nr 20 jarzqb pospolity - kolizja z nagrobkiem, pochylony, zachwiana statyka,
- nr 2l brzoza brodawkowata - kolizja z nagrobkiem, pochylona, zachwiana statyka,
- nr 22brzoza brodawkowata - roSnie w miejscu grzebalnym, pochylona, zachwiana statyka,
- nr 23 brzoza brodawkowata - czgSciowo obumarla, nie rokuje szansy na prze2ycie, zagluszanie rosnqcych

obok dqbow
- nr 24 brzozabrodawkowata - niebezpieczniepochylona, opiera ,iE o ,qsieOnie drzewo,
- nr 25 Zywotnik zachodni - niebezpiecznie pochylony nad nagrobkiem, zachwiana statyka.

Podczas oglgdzin, w obrgbie przedmiotowych drzew nie stwierdzono obecnoSci dziko wystgpujqcych
okaz6w gatunk6w prawnie chronionych. Biorqc powyzsze okolicznoSci pod uwagq stwierdzono, 2e drzewa
zagraZajq bezpieczehstwu ludzi oraz mienia w istniejqcych obiektach budowlanych i zasadne jest ich

usuniqcie.
Pismem z dnia 19 grudnia 2017 r. Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego wezwal Gminq Miasto L6d2 do

uzupelnienia materialu dowodowego w sprawie po1zez rozwalenie mo2liwo6ci wprowadzenia nasadzefi

zastqpczych za wnioskowane do usunigcia drzewa w celu realizacji kompensacji przyrodniczej. Biorqc pod

uwagg, 2e drzewa podkreSlajq lokalny krajobraz, przyczyniajqc siq tym samym do tworzenia unikalnego
charakteru danego miejsca, neutralizujq wytwarzane przez czlowieka zanieczyszczenia atmosferyczne,
wchlaniajqc w procesie wymiany gazowej powietrze wrazz unoszqcymi siq pytami i zwiqzkami chemicznymi,
bqd2 adsorbujqc je na powierzchni li6ci, nale2y dq2yc do zrekompensowania ubytku w lokalnym ekosystemie,
kt6ry powstanie w wyniku usuniqcia 25 sztuk drzew.

W odpowiedzi z dnia 3 stycznia 2018 roku Pani Ewelina Wr6blewska poinformowala, 2e istnieje

mozliwoScwykonania nasadzen zastgpczych 25 sztuk drzew na terenie dziatki ewidencyjnej nr 139/1'1 obrqb
B-52 przy ul. Strykowskiej w t-odzi. Zaproponowala r6wnie2 lipq drobnolistnq jako gatunek do nasadzen.

W zwiqzku z powyzszym wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew uzale2nione zostalo od wykonania

nasadzeh zastqpczych w postaci 25 sztuk lip drobnolistnych na terenie dziatki ewidencyjnej nr 139/11 obrqb
B-52 przy ulicy Strykowskiej, z terminem realizacji do ko6ca grudnia 2018 roku.

Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83 ust. 1, art. 83a

ust. 1 oraz art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.22016 t. poz.2134 ze
zm.). Z treSci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu

nieruchomoSci lub jej czgSci wydaje w6jt, burmistz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent

miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojew6dztwa. Na

podstawie art. 86 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody za usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1 sentencji

decyzji, nie naliczono oplat z uwagi na zagro2enie jakie drzewa te stanowiq dla bezpieczefistwa ludzi lub

mienia w istniejqcych obiektach budowlanych.
Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006

roku o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U.22016 r. po2.1827) -zalqcznik do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.

Biorqc powy2sze pod uwagq, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
wLodzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, wterminie 14 dniod daty jej

otrzymania (arl.127 S 1, 129 Sl i52 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 $ 1 i2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mole zrzec siq prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi

Wojewodztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq

ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna iprawomocna(art.127a $ 1 i2 Kpa).

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich

stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art.130 $ 4 Kpa ).

Je2eli nasadzenia zastgpcze posadzone w zamian za usunigte drzewa nie zachowajq 2ywotnoSci po

3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego

terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomoSci, nalo2ony zostanie ponownie
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w drodze decyzji obowiqzek ich posadzenia. W pzypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego
zgodnie z zezwoleniem, bqdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym
w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

6. Usunigcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzeg ania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieri zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzql dzikich.

8. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji , nale2y wstrzymac wycinkg drzewa oraz zwrocic siq ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza decyla nie jest to2sama z uzyskaniem zezwolenia na
odstqpstwa odzakaz6w zawartychwart.5l ust. 1 iar1.52 ust. l ustawyoochronie przyrody.

z up. Marszalka
Wojew6dztwa t 6dzkiego

Radoslaw Mikuta
p.o. Zastqpcy Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Otrzvmuia:

'1. Gmina Miasto t-6d2
adres do korespondencii:
Pani Ewelina Wr6blewska
p.o. Dyrektora Zarzqdu Zielenl Miejskiej
ul. Konstantynowska 8/10
94-303 L6d2

2. ala

al. Pilsudskiego 8 lel. l+48142 663 35 30
90-051 tOd2 fax l+481 42 663 35 32
www.lodzkie.pl sekretariat.ro@lodzkie.pl
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