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Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

nStt. zt zo. t .237.2018.sM L6d2, dnia A2 c.er*ca2018r

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, art. 83d ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 4,

art.90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.142
zezm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst
jednolity. Dz. U. z 2017 t., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto L6d2 (pismo znak:
22M.WCK.670.3.2018 z dnia 19 marca 2018 r.) o wydanie zezwolenia na usuniqcie szeSciu sztuk dzew
z terenu Cmentarza Komunalnego ,,Zarzew" ptzy ul. Przybyszewskiego 325 w Lodzi (dzialki
o nr ewidencyjnych 50/66 i 50142 w obrqbie W-31), Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

orzeka:
1. Nie zezwoli6 Gminie Miasto L6d2 na usuniqcie: 2 szt. Swierk6w klujqcych oobwodach pni: 106 cm

i 92 cm (odpowiednio drzewa nr 1 i 2 wg wniosku strony) oraz 1 szt. brzozy brodawkowatej o obwodzie
pnia 150 cm (dzewo nr 3 wg wniosku strony), z terenu Cmentarza Komunalnego ,,Zarzew" przy
ul. Przybyszewskiego 325 w Lodzi (dzialka o nr ewidencyjnym 50/66 w obrqbie W-31).

2. Zezwofie Gminie Miasto L6d2 na usuniqcie: 1 Swierka klujqcego o obwodzie pnia 120 cm (dzewo nr 4
wg wniosku strony) oraz2 szt. sosen czarnych oobwodach pni: 115 cm i68 cm (odpowiednio drzewa
nr5 i6 wg wniosku strony), z terenu Cmentarza Komunalnego,,Zarzeut'przy ul. Przybyszewskiego 325
w Lodzi (dzialka onrewidencyjnym 50/66 w obrqbie W-31), zgodnie z lokalizacjqwskazanq przez
wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

3. Okre6li6 termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkcie 2, do dnia 31 pazdziernika 2018 r.

4. Nie naliczaf oplat za usunigcie drzew, wymienionych w punkcie 2, na podstawie
art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto L6d2 (pismo znak:

22M.WCK.67O.3.2018 z dnia 19 marca 2018 r.) owydanie zezwolenia nausuniqcie szeSciu sztuk dzew
z terenu Cmentarza Komunalnego ,,Zarzew" ptzy ul. Przybyszewskiego 325 w Lodzi (dzialki
o nr ewidencyjnych 50/66 i 50142 w obrqbie W-31). W uzasadnieniu wniosku podano, 2e drzewa zagra2ajq
bezpieczeistwu mienia i ludzi. Wniosek spelnial wymagania formalne okreSlone w art. 83b ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22018 t., poz. 142 ze zm.).

Pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego pzeprowadzili w dniu 24 kwietnia
2018 r. oglgdziny terenowe, w wyniku kt6rych ustalono, 2e drzewa wnioskowane do usuniqcia to (numeracja
drzew wg wniosku strony; obwody pni mierzone na wysoko6ci 1,3 m):

- nr 1 i 2 - 2 szt. Swierk6w klujqcych o obwodach pni: 106 cm i 92 cm - dzewa sq w dobrym stanie
zdrowotnym (posiadajq 2ywe korony, bez nadmiernego posuszu; na pniach nie stwierdzono
widocznych ubytk6w ani wypr6chniei); posiadajq lekko podniesione bryly kozeniowe, kt6re
nieznacznie wybzuszajq betonowq kostkq pzy pobliskim nagrobku, nie stwierdzono by powodowaly
inne uszkodzenia;

- nr 3 - 1 szt. brzozy brodawkowatej o obwodzie pnia 150 cm - dzewo posiada 2ywq koronq, bez
nadmiernego posuszu; piefi jest lekko pochylony w stronq trawnika oraz usytuowanych w dalszej
odlegloSci nagrobk6w, stwierdzono na nim niewielki ubytek; dzewo roSnie bezpoSrednio w chodniku
dla pieszych, jego system korzeniowy czgSciowo wybrzusza betonowe plyty chodnikowe;

- nr 4 - 1 szt. Swierka klujqcego o obwodzie pnia 120 cm - dzewo posiada 2ywq, foremnq koronq, bez
nadmiernego posuszu; pieh jest lekko pochylony w stronq pobliskiego nagrobka, nie stwierdzono
na nim widocznych ubytk6w ani wypr6chnieh. Swierk roSnie pomiqdzy dwoma nagrobkami,
w bezpoSrednim sqsiedztwie jednego z nich; jego system kozeniowy powoduje wyra2ne
podnoszenie i odchylanie sig nagrobk6w;

- nr 5 i6 - 2 szt. sosen czarnych o obwodach pni: 115 cm i68 cm - dzewa posiadajq 2ywe, lekko
przerzedzone korony, bez nadmiernego posuszu', na ich pniach nie stwierdzono widocznych ubytk6w



ani wypr6chnieh. Sosny rosnq bezpoSrednio przy ogrodzeniu cmentarza od strony wschodniej
(ul. Puszkina); systemy kozeniowe dzew uszkadzajq betonowq podmur6wkq ogrodzenia oraz
najbliZszy nagrobek (widoczne sq wyra2ne spgkania).
Podczas oglqdzin terenowych w obrqbie korony dzewa nr 3 stwierdzono zasiedlone gniazdo

nale2qce do golgbia gtzryacza (Columba palumbus), w obrqbie Zadnego z drzew nie stwierdzono obecnoSci
dziko wystq pujqcych okaz6w gatu n k6w ch ron ion ych.

Zgodnie z art. 10 $1 Kodeksu postqpowania administracyjnego pismem z dnia 24 ma)a 2018 r.

poinformowano stronQ o, zebraniu matbrialu dowodowego w sprau{ie dotyczqcej wydania zezwolenia
na usuniqcie 6 sztuk dzew z terenu Cmentaza Komunalnego ,,Zatzew" przy ul. Przybyszewskiego 325
w Lodzi, na podstawie kt6rego zakwalifikowano do usuniqcia drzewa oznaczone nr 4, 5 i 6 oraz nie
zakwalifikowano do usuniqcia drzew oznaczonych nr 1, 2 i 3. Przedmiotowe drzewa posiadajq Zywe korony,
bez nadmiernego posuszu, a na ich pniach stwierdzono jedynie niewielkie ubytki. Nie stwierdzono
by powodowaly uszkodzenia nagrobk6w - ich bryly korzeniowe jedynie nieznacznie wybrzuszajq
nawierzchnie z plyt betonowych. Drzewa nie stanowiq r6wniez bezpo6redniego zagroilenia bezpieczeistwa
ludzi. Poinformowano tak2e o mo2liwoSci wypowiedzenia sig co do zebranych dowod6w i material6w.
W okreSlonym ww. pismem terminie strona nie wypowiedziala siq co do zebranych dowod6w i material6w.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowego, wniosek o wydanie zezwolenia
na usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji (drzewa nr 1,2 i 3 wg wniosku
strony) uznano za nieuzasadniony oraz udzielono zezwolenia na usuniqcie dzew wymienionych w punkcie 2
sentencji niniejszej decyzji (drzewa nr 4, 5 i 6 wg wniosku strony). Zezwolenia udzielono bez pobrania oplaty
ztegotytulu, woparciu oart.86 ust. 1 pkt4 ustawyzdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody. Podstawg
prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi takZe art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy
oochronie przyrody. ZtreSci cytowanych przepis6wwynika, 2ezezwolenie na usuniqcie dzewa lub kzewu
z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, burmistz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy
usuniqcia drzewa lub kzewu z terenu nieruchomoSci lub jej czqSci wpisanej do rejestru zabytk6w -

wojew6dzki konserwator zabytk6w. Je2eli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty,
czynnoSci wykonuje marszalek wojew6dztwa.

Jednocze6nie biorqc pod uwagq, 2e na terenie Cmentaza Komunalnego ,,Zarzew" brak jest miejsc
do wprowadzenia nowych nasadzeh, gwarantujqcych prawidlowy rozw6j sadzonek (teren jest gqsto
zabudowany i pokryty zieleniq), odstqpiono od obowiqzku wykonania nasadzefi zastqpczych, o kt6rym mowa
w art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samozqdowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otzymania (arl. 127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zzec siq prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg (ar1. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

3. Pzed upfywem terminu do wniesienia odwolania decy4a nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

4. Decyzja podlega wykonaniu pzed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich
stron lub je2eli wszystkie strony zzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego).

5. Usuniqcie dzew poza terminem okreSlonym w punkcie 3 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako usuniqcie
dzewbez wymaganego zearyolenia, co stanowiC bgdzie podstawq do wymiezenia administracyjnej kary pieniq2nej
(art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie pzyrody).

6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie dzew nie zwalnia od obowiqzku pzestzegania zakaz6w dotyczqcych
niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zrtie.zql objqtych ochronq prawnq
(art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzql dzikich.

7. W pzypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie wykonywania
pzedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkq dzew oraz zwr6ci6 siq ze stosownym wnioskiem do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. sqlsta@ffih,oniq
pzyrody), gdy2 niniejsza decyla nie jest to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstqpstgndd zakazlw zawartych
w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Rolnictwa iOchronY odowiska


