
Ma rszale k Wojewod ztw a L6dzkieg o
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DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. '1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, 3 i 4, art. 83d ust. 1 i 2,

art. 86 ust. 1 pkt 4 i 10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz, U. 22018 r., poz. 142, ze zm.) oraz arl. 104 ustawy z dnia 14 czeruvca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 t,, poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku
znak'. ZZMWZM.ZT.501.87.2018.BW z dnia 11.06.2018 r. o wydanie zezwolenia na usuniqcie trzech
jarzgb6w pospolitych z terenu nieruchomoSci przy ul. Marysinskiej w t-odzi (dzialki o numerach
4951316,4951191 i495/190 obrgbie B-49), vis a vis posesji nr 103/105, zlozonego w Urzgdzie
Marszalkowskim Wojewodztwa t-6dzkiego w dniu 29.06.2018 r. przez Gminq Miasto Lod2 zls w Lodzi
przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondenqi: Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10,
94-30 3 L6d2), Ma rszale k Wojew6dztwa t-6dzkieg o

orzeka:
1. Zezwolic Gminie Miasto L6d2 na usuniqcie trzech nizej wymienionych drzew (numeracja wedlug

wniosku),znajdujqcychsiqnatereniedzialekewidencyjnychonumerach495/3'16,4951191 i495/190
obrgbie B-49 przy ul. Marysihskiej w t-odzi, vis a vis posesji nr 103/'105:

- nr 1 - jednej sztuki czteropniowego jarzqbu pospolitego (o obwodach pni 37 cm, 30 cm, 38 cm
i37 cm, mierzonych na wysokoSci 130 cm), znajdujqcego siq na terenie dziafki nr 495/190
w obrgbie B-49 przy ul Marysinskiej w t-odzi, po wschodniej stronie bloku mieszkalnego przy
ul. Marysihskiej 90D;

- nr 2 - jednej sztuki jarzgbu pospolitego (o obwodzie pnia 101 cm, mierzonym na wysoko5ci
130 cm), rosnEcego na terenie dzialki nr 4951191 w obrgbie B-49 przy ul. Marysihskiej w Lodzi,
po wschodniej str<lnie bloku mieszkalnego przy ul. Marysifiskiej 90B;

- nr 3 - jednej sztuki trzypniowego jarzgbu pospolitego (o obwodach pni 60 cm, 39 cm i 24 cm,
mierzonych na wvsokoSci '130 cm; we wniosku blqdnie podano obw6d tylko najgrubszego pnia),
znajdujqcego siq na terenie dziafki nr 495/316 w obrgbie B-49 przy ul. Marysihskiej w Lodzi,
po pOlnocnej stronie bloku mieszkalnego przy ul. Marysihskiej 90D.

2. Okre6li6 termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 31 maja 2019 r.

3 Nie naliczae oplaty za usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na podstawie art. 86 ust. 1

pkt 4 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2Q04 r. o ochronie przyrody.

4 Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, od wykonania
przez Gminq Miasb L6dZ nasadzen zastqpczych trzech sztuk drzew, nalezqcych do gatunku
jarzqb mEczny, o dotrrze wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych brylach korzeniowych
otaz o obwodach pni nie mniejszych niZ 12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).

5 Ustali6:
a) termin wykonania nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, do dnia 31 grudnia

2019 r.',

b) lokalizacjq wykonania nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, na terenie
dzialek ewidencyjttych o numerach 495/191 i495/190 obrgbie B-49 przy ul. Marysihskiej w Lodzi,
vis a vis posesji nr 103/105, zgodnie z projektem nasadzeh przedfozonym ptzez wnioskodawcq
wtaz z wn ioskiem znak: ZZM.WZM.ZT .501 .87 .2018. BW z d n ia 1 1 . 06. 20'1 I r.

6. Zobowiqza6 Gming Miasto L6d2 do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego inforrnacji
o wykonaniu nasadzef zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, w terminie 14 dni od dnia
ich wykonania, wraz z podaniem nazw gatunkowych posadzonych drzew, obwod6w ich pni
(zmterzonych na wysokoSci 100 cm) oraz zalqczeniem planu sytuacyjnego z zaznaczonq lokalizacjq
posadzonych drzewa

t6d2, dnia 7 SU y* iJ'tV*,



UZASADNIENIE
W dniu 29.06.2018 r. do Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-r5dzkiego wplynql wniosek

Gminy Miasto t-6dz (pismo znak: ZZM.WZM.ZT501.87.2018.BW z dnia X1.06.20'18 r.) o wydanie
zezwolenia na usuniqcie trzech jarzgb6w pospolitych (o obwodach pni: drzewo nr '1 - 37 cm, 30 cm, 38 cm
i 37 cm, drzewo nr 2 -'101 cm, drzewo nr 3 - 60 cm) z terenu nieruchornoSci przy ul Marysihskiej
w t-odzi (dziafki o numerach 495/316, 4951191 i 4951190 obrqbie B-49), vis a vis posesji nr 103/105.
W uzasadnieniu podano, 2e drzewa o numerach 1 i 2 sq suche, a drzewo nr 3 jest silnie zamierajqce.
Jednocze5nie zadeklarowano wykonanie nasadzeh zamiennych 3 sztuk drzew, nale21cych do gatunku
jarzqb mEczny, w terminie do kohca 2019 r. Do wniosku dolqczono mapQ z lokalizacjq jarzqb6w
do usuniqcia i wskazaniem miejsc wykonania nasadzeh zamiennych na terenie dzialek ewidencyjnych
o numerach 4951191 i 4951190 obrqbie B-49 przy ul. Marysihskiej w t-odzi, vis a vis posesji nr 103/105.

W wyniku oglqdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 13.07 i2018 r. przez inspektora
Urzgdu Marszafkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego, ustalono, 2e drzewa wnioskowane do usuniqcia
to (numeracja drzew wedlug wniosku Strony):
- nr 1 - '1 szt. czteropniowego jarzqbu pospolitego (o obwodach pni 37 crn, 30 cm, 38 cm i 37 cm,

mierzonych na wysoko6ci 130 cm)- drzewo obumarle, posiada Slady pr6chnienia na pniu; od jego pni,
w tym przy podstawie, czqSciowo odstaje kora, jazEb znajduje siq na lierenie dzialki nr 495/190

obrqbie B-49 przy ul. Marysiriskiej w Lodzi, po wschodniej stronie bloku mieszkalnego przy
Marysi6skiej 90D;

- nr2 - 1 szt. jarzqbu pospolitego (o obwodzie pnia 101 cm, mierzonym na wysokoSci '130 cm)- drzewo
ma zasychajqcq koronq (posusz stanowi okolo 80% jej objqto6ci), zaatakow,anEptzezjemiolq; na jego
pniu i konarach stwierdzono czgSciowo odstajqcq korq i Slady pr6chnienia, na konarach widoczne
sq owocniki grzyb6w (hub); jazqb znajduje siq na terenie dziafki nr 495i191 w obrqbie B-49 przy
ul. Marysifiskiej w Lodzi, po wschodniej stronie bloku mieszkalnego przy ul. Marysihskiej 90B;

- nr 3 - 1 szt. trzypniowego jarzqbu pospolitego (o obwodach pni 60 cm, 39 cm i 24 cm, mierzonych
na wysokoSci 130 cm; we wniosku blgdnie podano obw6d tylko najgrubszego pnia) - drzewo
ma silnie zasychajqcq korong (posusz stanowi okolo 95% jej objqtoSci); na jego pniach i konarach
stwierdzono czqSciowo odstajqcq korq i Slady pr6chnienia; na jednym z pni w rejonie podstawy pnia
znajduje siq teZ naroSl rakowa; jarzqb znajduje sig na terenie dzialki nr 49tj/316 w obrqbie B-49 przy
ul. MarysihskiejwLodzi, po p6lnocnejstronie bloku mieszkalnego przy ul. Marysihskiej 90D.

Jarzqby o numerach 1 i 2 znaldujq sig na trawniku, po wschodniej stronie parkingu zlokalizowanego
na wprost posesji przy ul. Marysihskiej 103/105. Przy jarzqbie nr 3 znajduje sig alejka. Drzewa sq Sredniej
wielkoSci, nie majq wartoSci kulturowej; jarzqb nr 2 posiada wartoSd przyrodnic>zq (m.in. siedlisko jemioly
i grzyb6w pasozytniczych, znikoma z uwagi na zamieranie drzewa neutralizacja zanieczyszczeh
atmosferycznych), a jarzgby o numerach 1 i3 nie majqwartoSciprzyrodniczej; drz:ewa o numerach 1i2ma1q
wartoSd krajobrazowq (wsp6ltworzq szpaler jarzgb6w pospolitych, zlokalizowany wzdtu2 parkingu),
a drzewo nr 3 nie ma wartoSci krajobrazowej (nie wyr62nia siq z zadrzewienia, w kt6rym ro5nie) Oglqdziny
terenowe wykazaly ponadto, ze istnieje mozliwoS6 wykonania nasadzeh zastqprczygh zgodnie z projektem
przedlozonym ptzez wn ioskodawcq.

Majqc na uwadze, ze objqty wnioskiem jarzqb nr 1 obumarl, a jarzqby o numerach 2 i 3 zamieralq
i nie rokujq szans na pzezycie z przyczyn niezale2nych od wnioskodawcy (wskutek wyprochnienia,
zrakowacenia pni, zaatakowania przez grzyby pasozytnicze i jemiolg), a takZe stwarzajq zagroZenie
bezpieczehstwa ludzi i mienia (podczas silnego wiatru obumarle i zasychajqce, spr6chniale drzewa mogq
zlama6, siq i przewr6ci6 w stronq parkingu osiedlowego, alejki oraz znaldujqcych siq w pobli2u ludzi
ipojazd6w),dziatajqcwoparciuoart.S6ust. lpkt4il0ustawyzdnia16kwietnia20Q4r.oochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.), Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego udzielil
zezwolenia na ich usunigcie bez pobrania oplaty z tego tytulu. Podstawq prawnE do wydania decyzji
w przedmiotowym zakresie stanowiq takze art. 83a ust. 1 i art. 90 ustawy o clchronie przyrody. Z tre6ci
cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzevl'u z terenu nieruchomo6ci
wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta (z wyjqtkiem nieruchomoSci lub jej czqSci wpisanej do rejestru
zabytk6w), a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, zezwolenie
wydaje marszalek wojewodztwa. JednoczeSnie biorqc pod uwagq rczmiar usuwanych drzew, wartoSi
przyrodniczq jarzqbu nr 2 oraz walory krajobrazowe jarzqb6w o numerach 1 i 2, a takZe fakt, iz istnieje
mo2liwoSc wykonania nasadzefi zastqpczych nowych drzew w bliskim sqsiedztwiel miejsc, w ktorych znajdujq
sig ww. jarzqby, zezwolenie na ich usuniqcie uzaleZniono od wykonania nasadzeh 3 szt. drzew li6ciastych,
nalezqcych do gatunku jarzqb mEczny, okreSlonych w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie
do dnia 3'1 grudnia 2019 r.

Biorqc powy2sze pod uwagg, orzeczono jak w sentencjr.
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Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w t-odzi, wniesione ;za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania (art. 1:27 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymu.ie wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona mozeztzec 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, decy4a staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ I i S 2 Kodeksu
postqpowania adm inistracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna
z 2qdaniem wszystl<ich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania
(art. 130 $ 4 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

5. Usuniqcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane
zostanie jako usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawg
do wymierzenia administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6 JeSli posadzone w ;lamian za usunigte drzewa nasadzenia zastqpcze, o ktorych mowa w punkcie 4
sentencji niniejszej decyzji, nie zachowajq zywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z ptzyczyn zale2nych
od posiadacza nieruchomo5ci, nafozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania
nasadzeh zastgpczych. W przypadku niewykonania nasadzeh zastqpczych zgodnie zzezwoleniem bqdq
mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy
o ochronie przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczernia gniazd, jaj, postaci mfodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt
objqtych ochronq prawnE @rt. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich

8. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przednniotowej decyzji, nalezy wstrzymac wycinkg drzew oraz zwrocic sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), 1 dyz niniejsza decyzja-nie jest tozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstEpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 o ocnronte
przyrody.

Otrzvmuia:
1. Gmina Miasto t-6dz

ul. Piotrkowska 104
90-926 L6d2
Adres korespondencj!
Zarzqd Zielen i M iejsk,iej
ul Konstantynowska 8/'10
94-303 L6d2

2 ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 22018 r. poz. 1044) - zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,ko|.4, pkt 6.
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