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b. K&t. Lsuc , 6-+0. /ts. ?.04i,.

Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

L6d2, dnia l9lutego 2018 roku

Rsil.71 20.3.578.201 7. KS

DECYZJA
Na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust. 1, art.83c ust. 1,3i4, 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. 22018 t. poz. 142 ze zm.), art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.2017 r. poz. 1257
ze zm.), po rozpatzeniu wniosku o znaku: 22M.WCK.670.15.2017 Gminy Miasto L6d2, reprezentowanej
pzez Paniq Eweling Wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usuniqcie 49 sztuk drzew z terenu cmentarza
komunalnego ,,Doly" w t odzi pzy Al. Palki 9, Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka

1. Zezwolit, Gminie Miasto l-6d2 na usunigcie 48 sztuk drzew z terenu cmentarza komunalnego ,,Doly"
w Lodzi przy Al. Palki 9 (dzialki ewidencyjne nr 4 i 159 obrEb B-53 i B-52), zgodnie z lokalizacjami
wskazanymi przez wnioskodawcq na mapie bgdqcej zalqcznikiem do wniosku, wymienionych
w poni2szejtabeli:

L.p.
Numer drzewa na
mapie (zalqcznik

do wnlosku)
Gatunek dnewa

Obw6d [cm] na
wysoko6ci 130

cm

1 1 Daglezja zielona 216

2 2 Daglezja zielona 200

3 3 Klon zwyczajny 248

4 4 Brzoza brodawkowata 140

5 5 Bzoza brodawkowata 190

6 6 Daglezja zielona 103

7 7 Zywotnik zachodni 128

B I Zywotnik zachodni 88

o o Dqb szypulkowy 210

10 10 Lipa drobnolistna 226

11 11 Klon zwyczajny '130

12 12 Swierk pospolity 160

13
'13 Brzoza brodawkowata 172

14 14 Zywotnik zachodni 92

15 15 Bzoza brodawkowala 210

16 16 Swierk pospolity 80

17 16 Swierk pospolity 90

18 't7 Klon zwyczajny 't84

19 18 Kasztanowiec a uy czajny 260

20 19 Klon zwyczajny 23s

21 20 Brzoza brodawkowata 158

22 21 Brzoza brodawkowata 148

23 22 Daglezja zielona 144

24 23 Klon zwyczajny 227

25 24 Klon jawor 200

26 25 Klon jawor 127

27 26 Lipa drobnolistna 130

28 27 Klon zwyczajny 195



29 28 Zywotnik zachodni 120

30 29 Zywotnik zachodni 84

31 30 Klon zwyczajny 190

32 31 2ywotnik zachodni 120

33 31 Zywotnik zachodni 120

34 Zywotnik zachodni 82

35 33 Dqb blotny 207

36 34 Gl6g dwuszyjkowy 92

37 36 Zywotnik zachodni 72

38
aa Zywotnik zachodni 87

39 38 Daglezja zielona 220

40 39 Daglezja zielona 145

41 40 Brzoza brodawkowata 180

42 41 Zywotnik zachodni 119

43 42 Swierk pospolity 130

44 43 Jarzqb pospolity 80

45 44 Klon zwyczajny 260

46 45 Klon zwyczajny 250

47 46 Swierk pospolity 180

48 46 Swierk pospolity 110

Uzale?,nit wydanie zezwolenia na usunigcie drzew wymienionych w tabeli zamieszczonej w punkcie 1

sentencji decyzji od zastqpienia ich przez Gming Miasto t6d2 nowymi dzewami - 48 szt. lip

drobnolistnych. Obwody pni sadzonek na wysokoSci 100 cm powinny wynosi6 minimum 12 cm.
Sadzonki powinny miei prawidtowo uformowane bryly kozeniowe i dobrze rozwiniqte korony.
Nie nalicza6 oplalza usunigcie drzew wymienionych w punkcie I sentencji decyzji na podstawie art. 86

ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody.

Ustali6: a) termin wykonania nasadze6 zastqpczych do dnia 3'1 grudnia 2018 roku,
b) lokalizacjg wykonania nasadzef zastqpczych na terenie dzialki ewidencyjnej nr 139/11

obrgb B-52 w t-odzi, zgodnie z lokalizaqami zaproponowanymi w projekcie nasadzeh
zastgpczych przeslanym pismem Gminy Miasto L6d2 z dnia 3 stycznia 2018 roku
i uzupelnionym pismem z dnia 1 lutego 2018 roku.

Zobowiqzae Gming Miasto Lod2 do przedlo2enia informacji o wykonaniu obowiazku nasadzefi
zastgpczych, w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc faktycznq datq posadzenia oraz zalqczajqc
plan sytuacyjny z zaznaczonq lokalizacjq posadzonych drzew.
Okre6li6 termin usunigcia drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji decyzji do dnia 30 czerwca 2018

roku.

UZASADNIENIE

Do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wptynqt wniosek Gminy Miasto l-6d2, reprezentowanej przez

Paniq Eweling Wr6blewskq, dotyczqcy udzielenia zezwolenia na usuniqcie 49 szt. drzew z terenu cmentarza
komunalnego,,Doly''wtodzi przyAl. Palki g (dzialki ewidencyjne nr4 i 159 obrqb B-53 iB-52). Pani Ewelina
Wr6blewska o6wiadczyla, 2e Gmina Miasto t-6dz jest wla6cicielem nieruchomo6ci, na terenie kt6rych rosnq

wnioskowane do usunigcia drzewa na podstawie ksiqg wieczystych nr LD1M/0018632117 i LDIM|
0027568119.

W uzasadnieniu wniosku jako pzyczyny planowanego usuniqcia drzew wskazano na:

,,poz. 2, 5-12, 14-18, 22, 25, 27, 31 - dnewa rosnE pny miejscach gnebalnych i majq oslabiony sysfem
korzeniowy poprzez kopanie dol6w gnebalnych - kolidujq z grobami,
poz. 28-29, 32, 34, 38-39 - dnewa sq niebezpiecznie pochylone, stanowiq zagro2enie 2ycia ludzi i ich
mienia,
poz. 16 - dnewo wrasta w grob i nie ma przewodnika,
poz. 1,3-4, 13, 19-21,23-24,26,30,33,35-37,40-46- dnewa rosnqw bezpoSrednim sqsiedztwie grobu,

ktorego dysponent wnioskuje o wycinkg w obawie przed pnewroceniem dnew podczas wystqpienia

2.

5.

b.
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porywistych wiatrow, co moZe spowodowa1 zagroZenie 2ycia ludzi i ich mienia (drzewa zasychajqce
isprochniale)."

W dniu 1 grudnia 2017 r. pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego przy

udziale przedstawiciela wnioskodawcy przeprowadzili oglqdziny drzew wnioskowanych do usunigcia.
Potwierdzono obwody pni drzew przedstawione we wniosku i stwierdzono, 2e wnioskowanymi drzewami do
usunigcia sq:

L.p.

Numer dzewa
na maple

(zalqcznik do
wnloskul

Gatunek drzewa Przyczyna usunigcia

1 1 Daglezja zielona Kolizja z nagrobkiem, pochylona,
polamane du2e konary, zachwiana statyka

2 2 Daglezja zielona
Kolizla z istniejqcym miejscem grzebalnym,

pochylona, zachwiana statyka, oslabiony
system korzeniowy (piwnica)

3 3 Klon zwyczajny
Kolizja z nagrobkiem, miejscowe braki

korowiny, ubytek w rozWdleniu gl6wnych
konar6w, zamierajqcy

4 4 Bzoza brodawkowata Kolizja z nagrobkiem, zamierajqca

5 5 Bzoza brodawkowata
Kolizja z istniejqcym miejscem gzebalnym,
korona podniesiona, rachityczna, oslabiony

system korzeniovyy (piwnica)

6 6 Daglezja zielona Kolizja z istniejqcym miejscem grzebalnym,
oslabiony system korzeniowy (piwnica)

7 7 2ywotnik zachodni
Kolizja z istniejqcym miejscem gzebalnym

i z nagrobkiem, oslabiony system
kozeniowy (piwnica)

I 8 2ywotnik zachodni
Kol4a z rstnrejqcym mreJScem gzebalnym

i z nagrobkiem, oslabiony system
kozeniowy (piwnica)

9 I Dqb szypulkowy Kolila z istniejqcym miejscem gzebalnym,
oslabiony system korzeniowy (piwnica)

10 10 Lipa drobnolistna
Kolila z istniejqcym miejscem gzebalnym

i z nagrobkiem, oslabiony system
korzeniowy (piwnica)

11 11 Klon zwyczajny
Kolizja z istniejqcym miejscem gzebalnym,
wrasta w ogrodzenie cmentaza, oslabiony

system kozeniowy (piwnica)

12 12 SWerk pospolity
Kolizja z istniejqcym miejscem grzebalnym,

oslabiony svstem korzeniowv (piwnica)

13 13 Brzoza brodawkowata Kolizja z nagrobkiem, Slady wyp16chniei,
odsloniqte drewno

14 14 Zywotnik zachodni
Kolizja z istniejqcym miejscem gzebalnym,

niebezpiecznie pochylony, oslabiony
system korzeniovvy (piwnica)

15 15 Bzoza brodawkowata Kolizja z istniejqcym miejscem gzebalnym,
oslabiony system korzeniowy (piwnica)

16 16 Swierk pospolity Kolizja z istniejqcym miejscem gzebalnym,
oslabiony system kozeniowy (pir,vnica)

17 16 Swierk pospolity Koli4a z istniejqcym miejscem grzebalnym,
oslabiony system korzeniowy (piwnica)

18 17 Klon zwyczajny Kolila z istniejqcym miejscem gzebalnym,
oslabiony system korzeniovw (piwnica)

19 18 Kasztanowiec zrtry czajny

Kolizja z istniejqcym miejscem gzebalnym,
uszkadza ciqg pieszy, kozenie niszczq

asfalt, oslabiony system korzeniowy
(piwnica)

20 19 Klon zwyczajny Koli4az nagrobkiem

21 20 Bzoza brodawkowata Kolt4a z nagrobKrem, miejscowe braKi

korowiny, pr6chniejqca

22 21 Bzoza brodawkowata Koli4a z nagrobkiem, korona jednostronna,
polamane konary

23 22 Daglezja zielona Kolizja z istniejqcym miejscem grzebalnym,
oslabiony system korzeniowy (piwnica)

24 23 Klon zwyczajny Koli4a z nagrobkiem, pochylony



.E 24 Klon jawor Koli{a z miejscem grzebalnym

26 25 Klon jawor
KoliAa z istniejqcym miejscem gzebalnym

i nagrobkiem, oslabiony system

korzeniowy (piwnica)

27 26 Lipa drobnolistna Kolizja z nagrobkiem, zamierajqca, korona

. rachityczna

28 27 Klon zwyczajny

Kolizja z istniejqcym miejscem gzebalnym,
podlu2ne pqkniqcie pnia, korona
jednostronna, oslabiony system

korzeniow (piwnica)

29 28 Zywotnik zachodni Kolila z nagrobkiem

30 29 Zywotnik zachodni Niebezpiecznie pochylony, kolizja
z nagrobkiem

31 30 Klon zwyczajny Kolizja z nagrobkiem

32 31 Zywotnik zachodni Kolizja z istniejqcym miejscem gzebalnym
iz nagrobkiem

33 31 2ywotnik zachodni Kolizja z istniejqcym miejscem grzebalnym,

oslabiony system korzeniowy (piwnica)

34 32 Zyarotnik zachodni Niebezpiecznie pochylony, kolizja

z nagrobkiem

35 33 Dqb blotny Koli4a z nagrobkiem, korona jednostronna

36 34 Gl6g dwuszyjkowy Niebezpiecznie pochylony

37 36 Zyrrvotnik zachodni Koli4a z nagrobkiem

38 37 Zywotnik zachodni Kolizja z nagrobkiem, znacznie pochylony

39 38 Daglezja zielona Pochylona, kolizja z nagrobkiem,
polamane du2e konary

40 39 Daglezla zielona Pochylona, koli{a z nagrobkiem,
polamane du2e konary

41 40 Bzoza brodawkowata Kolizja z nagrobkiem, korona rachityczna,
podniesiona

42 41 2ywotnik zachodni Kolizja z nagrobkiem

43 42 Swierk pospolity Kolizja z nagrobkiem, pochylony

44 43 Jarzqb pospolity Kolizja z nagrobkiem, pochylony

45 44 Klon zwyczajny
Koli/a z nagrobkiem, ubytki korowiny,

6lady pr6chnienia pnia, okazy jemioly

w koronie

46 45 Klon zwyczajny Koli4a z nagrobkiem

47 46 Swierk pospolity Koli4az nagrobkiem

48 46 Swierk pospolity Kolila z istniejqcym miejscem grzebalnym

Podczas oglgdzin, w obrQbie przedmiotowych drzew nie stwierdzono obecnoSci dziko wystQpujEcych

okaz6w gatunk6w prawnie chronionych. Biorqc pod uwagQ stan faktyczny przedstawiony w powyzszej tabeli

stwierdzono, 2e drzewa zayazajq bezpieczehstwu ludzi oraz mienia w istniejecych obiektach budowlanych

i zasadne jest ich usuniecie.
Pismem z dnia 19 grudnia 2017 r. Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego wezwal Gminq Miasto t-6d2 do

uzupelnienia materialu dowodowego w sprawie poprzez rozwa2enie moZliwoSci wprowadzenia nasadzeh

zastQpczych za wnioskowane do usuniecia drzewa w celu realizacji kompensacji przyrodniczej. Biorqc pod

uwage, 2e drzewa podkre6lajq lokalny krajobraz, ptzyczyniajEc sig tym samym do tworzenia unikalnego

charakteru danego miejsca, neutralizuje wytwarzane ptzez czlowieka zanieczyszczenia atmosferyczne,

wchlaniajqc w procesie wymiany gazowej powietrze vrraz z unoszqcymi sig pylami i zwiqzkami chemicznymi,

bqdZ adsorbujqc je na powierzchni liSci, nale?y dq2yd do zrekompensowania ubytku w lokalnym ekosystemie,

ktory powstanie w wyniku usuniqcia kilkudziesigciu sztuk daew.
W odpowiedziach z dnia 3 stycznia i '1 lutego 2018 roku Pani Ewelina Wr6blewska poinformowala, 2e

istnieje mozliwosd wykonania nasadzeh zastgpczych na terenie dzialki ewidencyjnej nr 139/1'1 obrqb B-52

przy ul. Strykowskiej w t odzi. Zaproponowala r6wnie2 lipg drobnolistnq jako gatunek do nasadzefl.

W zwiqzku z powy2szym wydanie zezwolenia na usuniecie drzew uzale2nione zostalo, na podstawie

art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, od wykonania nasadzeh zastepczych w postaci 48 sztuk lip

drobnolistnych na terenie dzialki ewidencyjnej nr 139/11 obrgb B-52 przy ulicy Strykowskiej, z terminem

realizacji do ko6ca grudnia 2018 roku.
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Podstawq prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. '1 oraz art. 90
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.). Z tre6ci
cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomo5ci lub jej
czESci niewpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz 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 decy4i, nie naliczono optat z uwagi na zagro2enie jakie drzewa te stanowiq dla
bezpieczefistwa ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych.

JednoczeSnie informuie. 2e postepowanie dotvczace wvdania zezwolenia na usuniecie kasztanowca
zwyczajneqo o obwodzie pnia 370 cm (nr inw. 35) zostanie zakonczone odrebna decyziq administracvina.

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
roku o oplacie skarbowej -zalqcznik do ustawy, cz. lll pkt 44,kol4, pkt 6.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (ar|.127 S 1, 129 51 i 52 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decy/a nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 $ 1 i 2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (arl. 127a g 1 i 2 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 $ a Kpa ).
JeZeli nasadzenia zastgpcze posadzone w zamian za usunigte drzewa nie zachowajq 2ywotno6ci po
3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 4a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z przyczyn zalelnych od posiadacza nieruchomoSci, nalo2ony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzek ich posadzenia. W pzypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego
zgodnie z zezwoleniem, bgda mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym
w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Usunigcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 6 sentencji decyli potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowii bqdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pieniq2nej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronied zwierzEl
objgtych ochronq prawnq (art. 52 uoop)oraz humanitarnego traktowaniazwierzql dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonpruania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzymad wycinkq drzewa oraz zwrocic siq ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza decyzja nie jest to2sama z uzyskaniem zezwolenia na

odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. '1 i ar1. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

z up. Marszalka
Woj ew6dztwa t-6dzki ego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastqpcy Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
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6.

7.
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