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DECYZJA

Dzialajqc na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust. 1, art.90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku - Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 22017 r., poz. 1257 ze zm.)
po rozpatrzeniu wniosku znak: 22M.WCK.670J7.2017 z dnia 13.11.2017 r. Gminy Miasto l-6d2, w
sprawie usuniqcia drzew z terenu cmentaza komunalnego ,,Zarzew" przy ul. Przyby.szewskiego 325 w
Lodzi, Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego 

-

orzeka:
nie zezwoli6 Gminie Miasto Lod2, na usunigcie jednego cyprysika Lawsona, we wniosku okreSlonego
jako zywotnik, o obwodzie pnia 64 cm, znajdujqcego siq na terenie cmentarza komunalnego przy ul.
Przybyszewskiego 325 w Lodzi, kwatera XXX-14-31. Lokalizacja drzewa wskazana zostala przez
wnioskodawcg na mapie dolqczonej do wniosku.

UZASADNIENIE

Gmina Miasto L6dz wystqpila z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na usuniqcie 45 sztuk drzew
z terenu cmentarza komunalnego ptzy ul. Przybyszewskiego 325 w Lodzi. Uzasadnieniem proSby o
wydanie zezwolenia na usunigcie drzew bylo ich obumarcie, kolizja z nagrobkami lub miejscami
grzebalnymi lub wniosek dysponentow grobow obawiajqcych siq przewr6cenia drzew i uszkodzenia
nagrobkow w czasie porywistych wiatrow. Lokalizacja drzew wnioskowanych do usunigcia wskazana
zostala na mapie dolqczonej do wniosku Gminy. Dolqczono r6wniez oSwiadczenie wskazujqce, Ze
teren, na ktorym rosnq drzewa wnioskowane do usunigcia, jest wlasno5ciq Gminy Miasto t-odz.

W przypadku drzewa wyszczeg6lnionego w sentencji niniejszej decyzji nie znaleziono podstaw
do udzielenia zezwolenia na jego usunigcie. Na dzieh dokonywanych oglqdzin w dniu 28.12.2017r. oraz
13.03.2018r., nie wykazywalo ono widocznych oznak mogqcych Swiadczyc,2e stanowi zagroaenie
bezpieczehstwa z uwagi na zly stan zdrowotny - dzewo posiadalo prosty piei bez widocznych
wyprochnieh i osypywania siq drewna, 2ywq koronq. Nie powodowalo teZ uszkodzenia nagrobka.
W chwili obecnej nalezy w koronie przeprowadzie zabiegi pielqgnacyjn e otazzmniejszyc jego wysokoSc.
Przyciqcie ograniczy ryzyko ewentualnego przewrocenia sig drzewa. Korony nie nalezy redukowac,,od
dolu", a przyciqcie nie moze przekroczye 30 % masy korony. Gdy po wyciqciu zywotnika bezpoSrednio
sqsiadujqcego z przedmiotowym cyprysikiem korona pozostawionego drzewa okaZe siq jednostronnie
wyksztalcona, co moze miec wplyw na statykg, lub stan zdrowotny cyprysika pogorszy siq, bqdz te2
wystqpiq inne argumenty pzemawiajqce za jego wyciqciem, strona ponownie wystqpi z wnioskiem o
usunigcie. Ze stanowiskiem w zakresie kwalifikacji dzewa do usuniqcia Gmina Miasto Lod2zapoznana
zostaNa w piSmie Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak'.
RS|1.7120.3 .715.2017 .MOS. Nie wniosla uwag w zakresie opisu stanu zdrowotnego drzewa i kwalifikacji
do usunigcia.

Podstawg prawnA do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz
art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Z tre5ci cytowanych przepis6w wynika,
2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, burmistz albo
prezydent miasta, a w pzypadku gdy zezwolenie dotyczy usunigcia drzewa lub kzewu z terenu
nieruchomoSci lub jej czqSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w. Gdy
prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynno5ci wykonuje marszalek
wojew6dztwa. Powyzsze dotyczy r6wnie2 decyzji, w kt6rych nie udzielono zezwolenia na usunigcie
drzewa lub kzewu. Rozstrzygniqcia dotyczqce pozostalych drzew zawarte zostaly w odrgbnych
decyzjach.
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Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samozqdowego Kolegium odwolawczego
w Lodzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego, w term'inie 14 dni od datyiej
otrzymania (art.127 S 1, 129 51 i52 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Pzed uplywem terminu do wniesieniaodwolania decyla nie ulega wyf6han-iu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 1 i2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa Lodzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna(art.127ag 1 i2 Kpa).
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodni z zqdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.130 g   Kpa ).

Otrzvmuia:
1. Gmina Miasto t-od2

Adres do korespondencji:
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 t_6dz

2. ala

al. Pilsudskiego 8
90-051 t6d2
www.lodzkie.pl

tel. l+48142 663 35 30
fax l+481 42663 35 32
sekretariat. ro@lodzkie. pl
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Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t. j. Dz. lJ.22016 r. poz. 1B2T ze zm.).


