
Marszalek Wojew6dztwa L5dzkiego

Rsil.71 20. 1.41 6.201 LAW L6d2, dnia 9 Lt \'ti,v W4YN

'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, 5 i 10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie pzyrody (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2O17 t., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku
znak: ZZM.WZM.Z| .501J442018.WS z dnia 08.06.2018 r. o wydanie zezwolenia na usuniqcie cz,terech
brz6z brodawkowatych z terenu pasa drogowego ul. Puszkina w t-odzi (dzialki o numerach 7217 i 71111
obrqbie W-19), pzy skrzyZowaniu z ul. Maszynowq, zlo2onego w Urzqdzie Marszalkowskim Wojew0dztwa
t-6dzkiego w dniu 03.07.2018 r. ptzez Gming Miasto L6d2 zls w t-odzi przy ul. Piotrkowskitil 104
(adres korespondenqi: Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 L6d2), Marszalek
Wojewodztwa L6dzkiego

orzeka:
1. Zezwoli6, Gminie Miasto L6d2 na usuniqcie czterech sztuk brzoz brodawkowatych (o obwodac;h pni,

miezonych na wysoko6ci 130 cm, wynoszqcycfr: drzewo nr 1 - 64 cm, drzewo nr 2 - 49 cm, dwuprniowe
drzewo nr 3 - 45 cm i 54 cm, dzewo nr 4 - 54 cm), znajdujqcych sig na terenie pasa drogowego
drogi wewngtrznej - ul. Aleksandra Puszkina wt-odzi (dzialki o numerach 7217 i71111 obrqbie \A/-19),
przy skzyZowaniu z ul. Maszynowq, na wysokor$ci budynku mieszkalnego przy ul. Adamieckiego 13.

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

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

pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrody.

4. Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, od wykonania
przez Gminq Miasto t-6dz nasadzeh zastgpczych czterech sztuk drzew, nalezqcych do gatunku
i odmiany klon zwyczajny 'Columnare', o dobrze wyksztalconych koronach i prawidlowo uformow'anych
brylach kozeniowych oraz o obwodach pni nie mniejszych niZ12 cm (pomiar na wysokoSci 100 crn).

5. Ustali6:
a) termin rrnykonania nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia

2019 r.;
b) lokalizacjg wykonania nasadzeri zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, na terenie pasa

drogowego ul. Aleksandra Puszkina w t-orlzi (dzialki o numerach 7217 i 71111 obrqbie \N-19),
na wysokoSci budynku mieszkalnego przy ul. Adamieckiego 8, zgodnie z projektem nasadzeh
przedloZonym przez wnioskodawcq wtaz z wnioskiem znak: 22M.W2MZT.501.144.2018.WS
z dnia 08.06.2018 r.

6. Zobowiqza6 Gminq Miasto L6d2 do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego informacji
o wykonaniu nasadzef zastgpczych, o ktorych mowa w punkcie 4, w terminie 14 dni o<J dnia
ich wykonania, wraz z podaniem nazw gatunkrcwych i odmian posadzonych drzew, obwod6w ich pnr
(zmiezonych na wysoko6ci 100 cm) oraz zalqczeniem planu sytuacyjnego z zaznaczonq lokalizacjq
posadzonych drzew.

UZASADNIENIE
W dniu 03.07.2018 r. do Uzgdu Marsza{kowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek

Gminy Miasto t-odz (pismo znak: 22M.W2MZT.501.144.2018.WS z dnia 08.06.2018 r.) o wydanie
zezwolenia na usunigcie czterech brz6z brodawkowatych (o obwodach pni: drzewo nr 1 - 64 cm, dzewo
nr2-49cm,dzewonr3-45cmi54cm,dzewonr4-54cm),znajdujqcychsiqnatereniepasadrogowego
ul. Puszkina w t-odzi (dziatki o numerach 7217 i71111 obrqbie W-19), pzy skrzyZowaniu z ul. Maszynowq.
W uzasadnieniu podano, Ze drzewa o numerach 1, 3 i 4 sq suche, a drzewo nr 2 bardzo silnie ziamiera
i posiada znaczny posusz w koronie. JednoczeSnie zadeklarowano wykonanie nasadzefi zami<>nnych
4 sztuk dzew, naleZqcych do gatunku i odmiany klon zwyczlny 'Columnare', w terminie do kofica 11019 r.



Do wnircsku dolqczono mape z lokalizacjq brz6z do usuniqcia i wskazaniem miejsc wykonania nasadzeh
zamiennych w ich btiskim sqsiedztwie, na terenie pasa drogowego ul. Puszkina w t-odzi (dzialki o numerach
72t7 i71111 obrqbie W-19), na wysoko6ci budynku mieszkalnego ptzy ul. Adamieckiego 8.

W wyniku oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 17.07.2018 t. ptzez inspektor6w

Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-odzkiego, ustalono, Ze dzewa wnioskowane do usunigcia

to 4 szt. bz6z brodawkowatych, znajdujqcych siq na trawniku pomiqdzy Sciezkq rowerowq a chodnikiem

dla piesizych, zlokalizowanych wzdluZjezdni ul. Puszkina w t-odzi, w rejonie skzyzowania z ul. Maszynowq,

na wysokosci budynku mieszkalnego przy ul. Adamieckiego 8. Sq to (numeracja drzew wedlug wniosku
Strony):
- nr 1 - 1 szt. brzozy brodawkowatej (o obwodzie pnia 64 cm, miezonym na wysokoSci 130 cm) - dzewo

obumarle, ma prosty pieri, zaatakowany przez grzyby pasozytnicze; brzoza ta znajduje sig na terenie

dzialki nr 7217 w obrgbie W-19;
- nr 2 - 1 szt. brzozy brodawkowatej (o obwodzie pnia 49 cm, miezonym na wysokoSci 130 cm) - dzewo

ma zasychajqcq koronq (posusz stanowi okoto 60% jej objqto5ci), jego piefi nie jest pochylony,

ale iest wygigiy;-poO mibiscem wygiqcia znajduje siq ubytek po pzyciqtym dawniej konarze, w kt6lyp
stnviuerCzond iigkane drewno i SlaOy pr6chnienia', brzoza ta znajduje siq na terenie dzialki nr 7217

w obrqbie W-19;
- nr ll - 1 szt. dwupniowej brzozy brodawkowatej (o obwodach pni 45 cm i 54 cm, miezonych

na wysoko5ci 130 cm) - dzewo obumarle, jest pochylone (odchylenie od pionu wynosi okolo 20 stopni)

w stronq chodnika dla pieszych ijezdni ul. Puszkina (w stronq zachodniq) orazzaatakowane przez grzyby

pasrrzytnicze: brzoza ta znajduje sig na terenie dzialki nr 7217 w obrgbie W-19;
- nr 4 - 1 szt. brzozy brodawkowatej (o obwodzie pnia 54 cm, miezonym na wysokoSci 130 cm) - dzewo

obunnarle, ma prosty piefi, zaatakowany pzez grzyby paso2ytnicze; brzoza ta znajduje sig na terenie

dzialki nr 71111 w obrgbie W-19.
Objgte wnioskiem bzozy sq Sredniej wielko5ci, posiadajq wartoS6 przyrodniczq(dz
siediisko grzyb6w, drzewo nr 2 - znikoma z uwagi na jego zamieranie neut

atmosfr:rycznych i produkcja tlenu) oraz walory krajobrazowe (wsp6ltwozq szpa
nie majq warto6ci kulturowel. eodczas oglgdzin terenowych w ich obrgbie nie stwierdzono obecno5ci dziko

wystqpujqcych okaz6w gatuhkOw chronionych. Oglqdziny terenowe wykazaly ponadto, ze istnieje mozliwoSc

wykonania nasadzeh zastgpczych zgodnie z projektem pzedlozonym przez wnioskodawcq.

W toku postgpowinia ustilono, 2e dzialki o numerach 7217 i 71111 obrqbie W-19 w Lodzi,

na terernie kt6rych znalOulq siq bzozy brodawkowate 'wnioskowane do usuniqcia, stanowiq pas drogowy

ul. Aleksandra Puszkina,- bqdqcej obecnie na odcinku od ul. Rokicihskiej do ul. Maszynowej drogq

wewnqtrznq (zgodnie z wykazem ulic miasta t- u

na dzieri 01.01.2018 r., dostepnym na stronie I'

ul. Aleksandra Puszkina jest drogq powiatowq
czgsi ul. Aleksandra Puszkina nie wianiele w wykazach rj169 gminnych, wojewodzkich i krajowych)

Majqc na uwadze, ze objgte wnioskiem bzozy brodawkowate obumarly lub zamierajq i nie rokujq

szans na'Wze1ycie z p,rzyczyn niezaleZnych od wnioskodawcy (wskutek zaatakowania przez grzyby

pasozy,tnicze lub wypr6chnlbnii pnia), a takze stwarzalq zagrolenie bezpieczehstwa ludzi, mienia i ruchu

drogowego (podczas silnego wiatru obumarle i zasychajqce dzewa, z ktorych jedno jest takze pochylone,

molq ztama6 siq i pzewrO.-cie w strong Sciezki rowerowej lub chodnika dla pieszych i jezdni ul. Al-eksandra
puszt<ina oraz p7emieszczajqcych siq w poblizu ludzi i pojazdow), dzialalqc w oparciu o art. 86 ust' 1

pkt 4, li i 10 ustawy z dnia 16-kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz, U.22018 r', poz. 142

ze zm.), Marszalek Wojew6dztwa t-odzkiego udzielit zezwolenia na ich usunigcie bez pobrania oplaty

z tego tytutu. Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowiq takZe art. 83a ust..1

i art. grO ustawy o ochronie piyrody. Z treSci 
'cytowanych 

przepis6w wynika, 2e .zezwolenie na usuniqcie

daewa lub kzewu z terenu nieruchomoSci wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta (z wyjqtkiem

nieruchomo5ci lub jej czqsci wpisanej do rejestru zabytk6w), a w pzypadku, gdy prezydent miasta

na prawach powiatr.r sprawuje funkcjq starosty, zezwolenie wydaje marszalek wojew6dztwa. Jednocze6nie

bioiqc pod uwagq rozmiai usuwbhych brzoz brodawkowatych, ich wartosd pzyrodniczq i walory

krajobrazowe, a likZe fakt, iz istnieje mozliwo5c wykonania nasadzen zastqpczych nowych drzew

w bezpo3rednim sqsiedztwie ww. brz6z, zezwolenie na ich usuniqcie uzaleZniono od wykonania nasadzen

4 szt. drzew lisciastych, nalezqcych do gatunku i odmiany klon zwyczajny 'Golumnare', okreSlonych

w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r'

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczono jak w sentencji.



Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do SamozqdowegoKolegium Odwo{awczego

w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojewodztwa L6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. Przed up{ywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze ztzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego o6wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwofania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postgpowania administracyjnego).

4. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest :lgodna
z Zqdaniem wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania
(art. 130 $ 4 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

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

6. Je6li posadzone w zamian za usuniqte dzewa nasadzenia zastqpcze, o kt6rych mowa w punkcie 4
sentencji niniejszej decyzji, nie zachowajq zywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskai:anego
w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub pzed uplywem tego terminu, z ptzyczyn zale2nych
od posiadacza nieruchomo6ci, naloZony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania
nasadzefi zastqpczych. W przypadku niewykonania nasadzefi zastgpczych zgodnie z zezwoleniem bqdq
mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy
o ochronie przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniei zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzql
dzikich.

8. W pzypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymac wycinkq dzew oraz zwr6cic sig ze stosrcwnym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyZ niniejsza decyla nie jest toZsama z uzysl<aniem
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
pzyrody.

Otrzvmuia:
ffi-na uiasto L6dz

ul. Piotrkowska 104
90-926 L6d2
Adres korespondencji:
Zazqd Zieleni Miejskiej
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6d2

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa; ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2O18 r. poz. 1044) - zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.

al. Pilsudskiego 8
90-051 L6d2
www.lodzkie.pl

tel. /+48i 42 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekretariat. ro@lodzkie.pl
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