
Ma rszale k Wojew6dztwa L6dzkiego

l-6d2, dnia,flQ sierpnia 2018 r.

RSil.71 20 1.341.201 8.KS

DECYZJA
Na podstawie art. 83 r.rst. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1 i 2a, art.83c ust. 1 i 3, art. 83d ust. 1i2, art g6 ust. 1

pkt 4 i 5, art. 90 ustawy z dnia 16 l<wietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. tJ. z 2O1B r. poz. 142 ze
zm.), art. 104 ustaw/ z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
22017 r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Lod2z dnia 30 maja2OlB r., znaK:
ZZM.WZM.ZT.50'1.51.2018.PSi, o wydanie zezwolenia na usunigcie 23 drzew z terenu pasa drogowego ulicy
Krzemienieckiej w t-odzi, Marszalek Wojewodztwa t_6dzkiego

orzeka

1- Zezwoli6, Gminie Miasto Lod1 na usunigcie drzew z terenu dzialek ewidencyjnych 42l\g, 42160 i 4216j
obrgb P-16, stanowiqcych pas drogowy drogi publiqznej - ul. Krzemienieckiej w Lodzi, zgodnie
z lokalizaqami {skazanymi prizez wnioskodawcg na mapie dolqczonej do wniosku, wyszczeg6lnionych
w ponizszejtabeli:

Okre5li6 termin usuniqciil drzew do dnia 31 maja 2O1g r.

Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzew na podstawie ar.t. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z: dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody.
Uzale2ni6' wydanie zezwolenia na usunigcie drzew od zastqpienia ich przez Gminq Miasto t_odz
nowymi 23 drzewami - glogami poSrednimi 'Paul's Scarlet' o dobrze wyksztalconych koronach
i prawidlowo uformowanych brytach kozeniowych, o obwodach pni nie mniejszych niz 12 cm (pomiar na
wysokoSci '100 cm).
Ustafi6: a) termin wykonania nasadzef zastgpczych do dnia 3i grudnia 2019 r.,

b) lokalizacig wykonania nasadzef zastgpczych na terenie pasa drogowego ulicy
Krzemienieckierj w Lodzi, zgodnie z lokalizacjami wskazanymi przez wnioskodawca
w projgkcie nasadzen zastqpczych dolqczonym do wniosku.

2.

3.

4.

5.

L.p.
N umer i nwentaiyzacyjny

drzewi Gatunek drzewa Obw6d pnia [cm] na
wysoko5ci 130 cm

Nasadzenia zastgpcze

1 zJc Klon jesionolistny 70

23 szt glog6w
poSrednich 'Paul's

Scarlet'

z 236 Brzoza brodawkowata oaJ

ZJI Klon jesionolistny 194
4 238 Klon jesionolistny 125+94+72

239 Klon jesionolistny 79
240 Klon jawor 49
241 Klon jawor 135
242 Brzoza brodawkowata 79+80
243 Klon jesionolistny 78

10 245 Klon jesionolistny 106
11 246 Klon jesionolistny 7A

12 247 Klon jesionolistny 70
13 251 Klon jesionolistny 91
14 252 Klon jesionolistny 87
1q zcJ Klon jesionolistny 90
16 255 Klon jesionolistny 74
17 256 Klon jesionolistny 117
18 259 Klon jesionolistny 72+91+95+67+71
19 zoz Klon jesionolistny bJ
20 zoJ Klon jesionolistny 53
zl 264 Klon jesionolistny JZ
22 265 Klon jesionolistny cz
23 zoo Klon iesionolistnv 1 23+1 00+36



6. zobowiqza6 Gming Miasto L6dz, do przedlo2enia Marszalkowil
informacji o wykonaniu obowiqzku nasadzefr zastqpczych, w terminie

Wojew6dztwa L6dzkiego
14 dni od dnia wykonania,

podajqc faktycznq datg posadzenia
posadzorrych drzew.

oraz zalqczajqc plan sytuacyjny z zaznaczonq lokalizacjq

UZASADNIENIE
Dnia 7 czerwca 2018 r. do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t-6dz

o wydanie zezwolenia na usuniqcie 23 drzew z terenu pasa drogowego ulicy Krzemienieckiej w t-odzi (dzialki
ewidencyjne 42159,42160,42161 obrqb P-16). Do wniosku dolqczono dokr.rmenty okreSlone w art. g3b ustawy
z dnia 16 kwiethia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z oSwiadczerriem, ze Gmina Miasto t-6dZ jest
wlaScicielem ww. nieruchomoSci W uzasadnieniu wniosku jako ptzyczyny zelmterzonego usuniqcia drzew
wskazano m.in. nerzamieranie, pochylenie, wyniesienie systemow korzeniowyclr.

W dniu ?-5 czerwca 2018 r. pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego
przeprowadzili oglgdziny drzew, podczas kt6rych stwierdzono ich stan zdrowotny przedstawiony w ponizszej
tabeli:

Lp Numer inwentaryzacyiny
drzewa Obserwacje

1 235
Pochylony pieh nad chodnik i linig energetycznq, Slady

wypr6chniei u podstawy
z zJo Drzewo obumarle

237
Pochylony pieri nad chodnik i liniq energetyr:znq, zgrubienia

pnra

4 238 Pochylone pnie nad chodnik i linig energetycznq
ZJJ Pochylony piei nad chodnik i linig energetycznq

6 240 Drzewo zamierajqce, posusz powy2ej tiO%, ubytki w pniu
7 241 Drzewo zamierajqce, posusz powyzej tiO%, ubytki w pniu
8 242 Drzewo obumarle z owocnikami gzyb6w na pniach
9 243 Pochylony pied nad chodnik linig energetycznq
10 245 Pochylony piei nad chodnik linig energetycznq
11 246 Pochylony piei nad chodnik linig energetycznq

12 247
Pochylony piei nad chodnik i linig energetycznq, ubytki

korowinv
13 251 Pochylony piei nad chodnik liniq energetycznq
14 252 Pochylony pieh nad chodnik linig energetycznq
.1 6 253 Pochylony piei nad chodnik linig energetycznq
to 255 Pochylony pien nad chodnik liniq energetycznq
17 256 Pochylony piei nad chodnik liniq energetycznq

18 259 Pochylony piei nad chodnik i linirT energetycznq, jeden pien
ooumarry

19 zoz Pochylony piei nad chodnik linig energetycznq
20 zoJ Pochylony pieh nad chodnik linig energetycznq
21 264 Pochylony pieh nad chodnik liniq energetycznq
22 265 Pochylony pieri nad chodnik liniq energetycznq
z5 zoo Pochylony piei nad chodnik linig energetycznq

Wszystkie drzewa bgdqce przedmiotem oglQdzin zaIazaJE trezpieczehstwu ludzi oraz mienta
w istniejqcych obiektach budowlanych onz ruchu drogowego i ich usuniqcie jest zasadne. posiadajq
oslabione wlaSciwrc6ci i/lub zachwianq statyke w wyniku pochylenia. lstnieje duze prawdopodobiefstwo, ze
podczas niekorzystnych warunk6w atmosferycznych drzewa zlamiq siq lub carlkowicie przewrocq Podczas
oglQdzin nie stwierdzono obecnosci okaz6w gatunk6w objgtych ochronE prawnE w obrgbie ww. drzew.

Na podstawie art 83c ust. 3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, organ uzaleznil
wydanie zezwolenia na usuniQcie drzew od wykonania, nasadzeh zastqpczych w postaci 23 glogow
poSrednich 'Paul's Scarlet' o dobrze wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych brylach
korzeniowych, o rcbwodach pni nie mniejszych niz 12 cm (pomiar na wysokosci 1OO cm), w bliskim
sEsiedztwie drzew usuwanych, na terenie pasa drogowego ul. Krzemienieckiej w Lodzi - zgodnie z tresciq
wniosku.

Podstawq prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz art. g0

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j, Dz. U. z 21018 r. poz. 142 ze zm.). Z tresci
cytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub kr:zewu :z terenu nieruchomosci lub jej
czq6ci wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku nieruchomosci wpisanej do rejestru



zabytk6w - wojewodzki konserwabr zabytkow. Jezeli prezydent miasta na prawach powiatg sprawuje funkcjq
starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojew6dztwa. Natomiast na mocy art. 8 ust. 1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy
za usunigcie drzew f ie nalic:la siq oplaty w przypadku drzew lub kzew6w, kt6re zagra2alq bezpieczehstwu
ludzi lub mienia w i$tniejqcyc;h obirektach budowlanych i bezpieczehstwu ruchu drogowegg, a takie sytuacle
wystqpujq w omawianych pzypadkach.

Projekt niniejszej dt.'cyzji zostal uznany za uzgodniony z Regionalnym Dyriektorem Ochrony
Srodowiska w t-odzi w zwiqzku z niewyra2eniem stanowiska w terminie 30 dni od daty olrzymania projektu
zezwolenia.

Niniejsze zefwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnii 16 listopada 2006
roku o oplacie skarbowej (t.j. iDz. U.2018 r. poz. 1044) - zalqcznik do ustawy, cz. llt pkt qq,)fol.4, pkt 6.

Biorqc powyfsze pod uwagg, orzeczonojak w sentencji. r

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odw olegiurm Odwolawczego

w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka rminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art.127 S 1, 129 S,1 i52 Kodeksu pos

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
g I i2 Kpa).

strona moze ztzec sig prawa do wniesienia odwolania
wydal decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
niu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
a i prawomocna (art. 12Ta g 1 i 2 Kpa).
nu odwolania, gdy jest zgodna z ZEdaniem wszystkich

wniesienia odwolania (art.130 S 4 Kpa )
n za usunigte drzewa nie zachowajq zywotnoSci po

punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z priYczYn zaleZ,nych od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie
w drodze decyzjf obowiq:zek ich posadzenia. W pzypadku niewykonania nasadzeh zastgpczych zgodnie
zzezwoleniem, pgdq mietly zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w ar1ministracji (art. g6
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

6. Usunigcie drzevt poza terrminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktor,iane zostanie jako
usuniqcie drzery bez \Mymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawgl do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).

7' Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestizeqania zakazow
dotyczqcych nilzczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, sphronieri zwierzqt
objqtych ochronfl prawnq @rt".52 uoop) oraz humanitarnego traktowaniazwierzqtdzikich.

8. W pzypadku stwierdzu'nia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, oqtoi bqd2 gniazd
w trakcie wykorfywania ;czedrniotowej decyzji, nalezy wstrzymac wycinkq drzew ornz zwrocic sie ze
stosownym wnigskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionralnego Dyrektora
ochrony Srodouliska (art. 56 uoop), gdyz niniejsza c ecyfa nie jest tozsama z uzyskanilm zezwolenia na
odstgpstwa od zpkaz6w z:awartych w art. 51 ust. 1 i arl.52 ust. 1 ustawy o ochronie pr:1yrody.
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