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DECYZJA

Dzialalqc na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, 3, art. B3d ust. 1,2, art. g6 ust.
1 pkt 4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie pzyrody (t. j. Dz.U. z2O1B r., poz. 142
ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postqpowania administracyjnego (t. j.
Dz- U.22017 r., poz 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Lod2zdnia 1t.-it.iott i.,
znak:22M.WCK.670.17.2017, w sprawie usunigcia 45 sztuk drzew z terenu cmentarza komunalnego
,,Zarzew" przy ul. Przybyszewskiego 325 w Lodzi, Marszalek Wojew6dztwa t-odzkiego

orzeka:
1. Zezwofie Gminie Miasto L6d2, na usuniqcie z terenu cmentaza komunalnego ,,Zarzew" pzy ul.

Pzybyszewskiego 325 w Lodzi, ni2ej wymienionych 2Z sztukdrzew:

2zl1

Lp. Lp.
drzewa
w tabeli
wniosku

lokalizacja gatunek obwod pnia
drzewa [cm]
miezony na
wysokoSci
130 cm

nasadzenia
zastgpcze

Iszt.]

1 2 |-2-5 zywotnik zachodni 102
2 3 zywotnik zachodni 77
3 43i44 Y\Xlll-24-28 bzoza brodawkowata 114
4 brzoza brodawkowata 110
5 17 xxilt-15-9 Swierk pospolity 74
6 20 i21 xxrx-g-11 Zywotnik zachodni 40+32
7 zywotnik zachodni 42+42
8 22 xxx-14-31 Zywotnik zachodni 70 1

I 41 xvil-8-28 Swierk pospolity 75
10 31 XLV-23-aleja dqb szypulkowy '161 1

11 32 dqb szypulkowy 173 1

12 29 xL-1-22 brzoza brodawkowata 127+126 1

13 30 xlt-1-32 2ywotnik zachodni 49
14 36 xLVilt-1-51 brzoza brodawkowata 114+99 1

1l 33 xLVilr-1-90 jarzab pospolity 48 1

16 26 xxxv-2-26 klon pospolity 99
17 28 Y\Y\XVlll-1244 Zywotnik zachodni 84 1

18 16 xxil-9-38 lipa drobnolistna 122 1

19 14 i45qI xvilt-8-16 zywotnik zachodni 72
20 zywotnik zachodni 55
21 15 xvilt-7-17 Swierk pospolity 47 1

22 18 xxtv-15-10 Swierk pospolity 70
z3 4 lv-7-8 2ywotnik zachodni 70

5 zywotnik zachodni 56
b zywotnrk zachodni 70

)A 8 lv4-7 cyprysik 90
27 7 tv4-15 zywotnik zachodni 70 1

suma: 10
OkreSli6 termin usunigcia drzew do dnia 30 wrzeSnia 2O1g r.
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3. Nie nalicza6 optat za usuniqcie drzew na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody.
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4. Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew, o kt6rych mowa w punkcie 1 sentencji
oznaczonych we wniosku numerami 22, 31 , j2, 29, 36, 33, 2g, 16, 1s, 7 , od wykonania nasadzefi
zastgpczych w postaci 10 sztuk jalowcow skalnych'skyrocket'. Sadzonki powinny posiada6 dobrze
rozwiniqte korony i prawidlowo uformowane bryly korzeniowe oraz obwody pni wynoszqce minimum 5
cm na wysokoSci 100 cm.
Ustali6: a) termin wykonania nasadzef zastgpczych do dnia 30 wrzesnia 2O1g r.,

b) lokalizacjg wykonania nasadzeri zastqpczych na terenie cmentarza komunalnego
,,Zarzew" w Lodzi przy ul. Przybyszewskiego 325, zgodnid z lokalizacjami wskazanymi na
mapie, bgdqcej zalqcznikiem graficznym do pism Gminy Miasto L6d2zOnia OS.Ot .2O1dr" oraz
z d n ia 03.04.201 8r., znak: znak:ZM.W CK.67 O. 17 .20 1Z .

Zobowiqza6 Gminq Miasto L6d2, do przedlo2enia informacji o wykonaniu obowiqzku nasadzei
zastqpczych w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc faktycznq iatq posadze nia oraz zalqczlqc
plan sytuacyjny zzaznaczonq lokalizacjq posadzonych drzew. 

'
Nie zezwoliC Gminie Miasto L6d2, na usunigcie z terenu cmentaza komunalneg o ,,Zarzew', przy ul.
Pzybyszewskiego 325 w Lodzi, niZej wymienionych 6 sztuk drzew, kt6rych lokalizacja wskaiana
zostala przez wnioskodawcg na mapie dolqczonej do wniosku.

Lp. Lp.
dzewa w
tabeli
wniosku

lokalizacja gatunek obw6d pnia
dzewa [cm]
miezony na

wysokoSci 130 cm
1 40 xLtx-1-59 topola czarna odm. wloska 195
2 45 ilt-1-34 Swierk kluiacv '112
3 19 xxtx-8-4 2ywotnik zachodni 90
4 13 xvlr-8-28 Swierk pospolity 71
5 1 t-17-8 zywotnik zachodni 40+72
6 o vt4-2 zywotnik zachodni 67

7.

Gmina Miasto L6dz wystqpu" , #f3*:"*: il:t"i:l[ .".*or"nia na usuniqcie 4s sztuk dzew
z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Przybyszewskiego 325 w Lodzi. Uzaiadnienierfr proSby
o wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew bylo ich obumaicie, kolizja z nagrobkami lub miejscami
grzebalnymi lub wniosek dysponent6w grob6w obawiajqcych sig pzewrocen-la dzew i uszkoizenia
nagrobk6w w czasie porywistych wiatr6w. Lokalizacja drzew wnioskowanych do usuniqcia wskazana
zostala na mapie dolqczonej do wniosku Gminy. Dolqczono r6wniez oSwiadczenie wskazujqce, ze
teren, na kt6rym rosnq daewa wnioskowane do usuniqcia, jest wlasnoSciq Gminy Miasto L6dZ.W trakcie oglqdzin terenowych przeprowadzonych pzez piacownikow Urzqdu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego w dniu 28.12.2017t. otaz tg.ba.ZOtAr. stwierdzono
zasadnoSi wystqpienia w przypadku dzew wyszczeg6lnionych w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji
- dzgwa sq w zlym stanie zdrowotnym (zamierajq, sq pochylone tub pr6chniejq) tub iez'fofiOlji
z istniejqcymi nagrobkami (opierajq siq o tablice, ocierajq o ptyty tub powodujq podnoizenie pomnik6w).
Z uwagi na oslabione wlaSciwoSci mechaniczne spowodowane zlym stanem zdrowotnym,'sq bardziej
podatne na przewr6cenie lub zlamanie przez co stanowiq zagrolenie bezpieczehstwa w istnlelqcych
obiektach budowlanych, natomiast w przypadku kolizji z nagrobkami mogq doprowadzie io 
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uszkodzenia. W trakcie oglgdzin terenowych w obrqbie ww. drzew nie odnaleziono dzit<o wystqpujqcych
okaz6w objqtych och ronq gatunkowq.

W pzypadku drzew wyszczeg6lnionych w punkcie 7 sentencji niniejszej decyzji nie znaleziono
podstaw do udzielenia zezwolenia na ich usunigcie. Na dziefr dokonywanycli ogiqOzin nie stanowily one
zagrozenia bezpieczeistwa z uwagi na zly stan zdrowotny - drzewa posiadaiy proste pnie, korony
zywotne, pnie bez widocznych wypr6chnieh i osypywania sig drewna. Nie powodowa{y te2 uszkodzen
nagrobk6w. W chwili obecnej mozna wykona6 zabiegi pielggnacyjne ich koron. W przypadku
pogorszenia sig stanu zdrowotnego drzew wyszczeg6lnionych w-punktie 7 sentencji lub wystqpienia
innych argument6w przemawiajqcych za ich usuniqciem, stiona postqpowania winna ponownie 
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wniosek o wydanie zezwolenia.
Ze stanowiskiem w zakresie kwalifikacji drzew do usunigcia Gmina Miasto L6d2 zapoznana

zostala w piSmie Marszalka Wojew6dztwa Lodzkiego z dnia 23 marca 2OjB r., znaf: RSll.ztz0.
3-581.2017.MOS. Nie wniosla uwag w zakresie opisu stanu zdrowotnego dzew i kwalifikacji do
usuniqcia. JednoczeSnie w odpowiedzi na wezwania organu stronu zadeklarowala lqcznie 19 iztuk
nasadzefi zastgpczych w postacijalowcow skalnych 'skyrocket' na terenie cmentarza, pbOalqc datg ich
posadzenia do dnia 31 maja 2018r. (odpowiedziGminy Miasto L6d2zdnia 05.0'1 .2}1gt iOe.O+.ZOt'ar.).
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Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowiart. g3a ust. 1 orazart' 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2oO4 r. o ochronie wzytody. Z tresci cytowanych przepis6w wynika,2e zezwolenie na usuniecie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomoSci wyda! wbjt, Ourmisti alboprezydent miasta, a.w ptzypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia arzewi lub krzewu z terenu
nieruchomosci lub jej czqsci wpisanej do rejestru zabytkbw - wojew6dzki konsenaiator zabytkow. Gdyprezydent miasta na prawach powiatu sprawuje tuhrclg starosty, czynnosci wykonuje marszalei<
wojew6dztwa' Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt +, cyi. ustawy za usuniqcie drzew i kzew6w nienalicza siq oirlaty w 'pzypadku drzew lub kzew6w zigrazajqcycn oezpleczefistwu ludzi i mieniaw istniejqcych obiektach budowlanych. W przypadku zlivotnikbw oznaczonych numerami 2a i 24,
z uwagi na wystqpowanie w obrgbie ich koron gniazda, postqpowanie w sprawie udzielenia zezwolenia
l? i9h usuniqcie zostalo zawieszone postanowieniem RSti.zt2o.3.s81.2otz.vtos z dnia 16 1utego2018 r. Rozstrzygnigcie.w przypadku pozostalych drzew wyszczegolnionych we wniosku zawarte
zostanie w odrqbnych decyzjach. Na usuniqcie drzew orai wyronanie nasadzeh zastgpczych wniniejszej decyzji wskazano dluzszy termin niz podany we wnioskuitrony. Biorqc po*yzr=" pod uwagq,
orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
od niniejszej decyzji pzysluguje stronie odwolanie do Samozqdowego Kolegium odwo{awczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa f6ozfie-go, w teininie 14 dni od da-tyjej otzymania (art. 1?7 S 1, 129 51 i g2 Kodeksu postgpowania administricyjnego).
Pzed uplywem terminu do wniesienia odwolania oecyila nie ulega wyroniniu."Wniesienie odwolaniawterminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g i iZ Xpay.
Whakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moiezrzecsig prawa do wniesienia odwolania
ygbec organu administracii publicznej, kt6ry wydal decyzjq. z Oniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa L6dzkiego oSwiadczenia o zrzec2eniu siq prawa'do wniesienia odwolania pzez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje siq ostateczna ipiawomocna (art. 127ag 1 i2 Kpai.
?""v4q podlega wykonaniu pzed uptywem terminu odwolania, gdy jestzgoanZzzqaaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia oii6hnia-1art.ragJ'a Kpa ).Je2eli nasadzenia zastqpcze posadzone w zamian za usuniqte dzewa nie zacnffiq zywotnosci po 3
latac.h od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a ientencji decyzji lub pzed uplyyvem tegoterminu, z ptzyczyn zaleilny.ch od pbsiadacza nieruchomosci, nalo2ony zostanie ponowniew drodze decyzji obowiqzek ich posadzenia. W pzypadku niewykonania nasadzefi zastgpczychzgodnie z zezwoleniem, 
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.zasto^sowbnie' przepisy b postepo*iniu egzekucyjnym
w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie'fizyrody).
Usuniqcie drzew poza terminem okre5lonym w punkcie 2 sentencji decyzji poirafto*ane zostanie jako
usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowid'bqdzie' ioostawg do wymierzlnia
administracyjnej kary pieniq2nej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku pzestzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisli ptak6w, schrinieh zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (art.52 uoop) oraz humanitarnego traktowaniazwiezqioziricn.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisi, ostoi bqdi gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzew i krzew6w orazzwr6ci6 siq ze stosownym wnioskiem.do-Generatnigo oyrertora O"hrl;y S-rodowiska bqJ-Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. s6 uo6p), gdy2 niniejsza decyzja nie jest
to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w iii"irty"rt #;rt. 51 ust. 1i afi. s2ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Otrzvmuia:
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ku o oplacie'skbrbowej (t. j. Dz. U.22016 rf$oz. 1827 ze zm )
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