
Ma rqzalrr k Wojerw6d ztw a L5dzk i e g o

RSil.71 20. I .296.201 8.A\A/ t-6d2, dnia ill sierpnia 2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust. 1, art.83a ust.2a, art.83a ust.6, art.83c ust. 1.

art. 83d ust. 1, art. 83f utit. 1 pkt 3 lit. a, art. 86 ust. 1 pkt 4, 5 i 10, art. 90 ustawy z dnia 'tr6 kwietnia 2OO4 r.
o ochronie przyrody (tekst jednolitv: Dz. U.22018 t., poz. 142 ze zm.) oraz art. 104 i art. 105 S 1 ustawy
z dnia 14 czewvca t1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2Oi7 r.,
poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrz€rniu wniosku znak'.22M.W2M.2T.501j9201832 z <lnia 21.05.2018 r.
o wydanie zezwolenia net usuniqcie jednego klonu jesionolistnego i dw6ch robinii akacjowych z terenu pasa
drogowego ul. Li6ciastej w Lodzi (dzialka nr 7614 w obrqbie B-3), przy posesji nr 162, zloZonego w Urzgdzie
Marszalkowskim Wojewridztwa t-(rdzkiego w dniu 04.06.2018 t. pzez Gminq Miasto Lod2 zls w t-odzi
przy ul. Piotrkowskiej '104 (adres koresponden$i: Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10,
94-30 3 L6d2), Ma rs4alek Woj ew6d ztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwoli6' Gminie ftiliasto Lod2 na usuniqcie dw6ch sztuk nizej wymienionych <lrzew (numeracja

wedlug wniosktlt), rosnqcych na terenie pasa drogowego drogi powiatowej - ul. l-isciastej w t-odzi
(dzialkanrT614 w ollrqbie B-3), na wysoko5ci posesji nr 162:

' jednej sztuk! robinii akacjowej (drzewo o numerze inwentaryzacyjnym 2, o obwodzie pnia g1 cm,
mierzonym fa wVsokoSci 130 cm);

' jednej sztuki dwupniowej robinii akacjowej (drzewo o numerze inwentaryzacyjnym 3, o obwodach
pni 107 cm i93 cm, mierz:onych na wysoko6ci 130 cm; we wniosku blqdnie podano obw6d pnia
168 cm).

2. Okre6lid termin usunigcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 30 czenruca 2019 r.

3. Nie nalicza6 oplaty za usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na podstawie ar1.86 ust. 1

pkt 4, 5 i 10 ustqwy:z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Umozyc post$powanie, wszczgte na wniosek Gminy Miasto Lod2, w czgsci do,tyczqcej wydania
zezwolenia na usunigcie jerJnej sztuki klonu jesionolistnego o numeze inwerntaryzacyjnym 1

(o obwodzie pqia ti3 cm, miezonym na wysokoSci 130 cm i obwodzie pnia 64 cm, miezonym
na wysokoSci 5 cm), rosnEcego na terenie pasa drogowego ul. Lisciastej w t-odzi (dzialka nr 7614
w obrgbie B-3), pa y1'ysokoSci posesji nr 162.

UZASADNIENIE
Dnia 04.06.2018; r. do Llrzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego wplynql wniosek

Gminy Miastcr t-6d2 (pismo znak: ZZiM.WZM.ZT.501.19.2018.82 z dnia21.05.2018 r.) o wydanie zezwolenia
na usuniqcie 1 szt. klonu jesionolistnego (drzewo nr 1, o o 53 cm) i 2 szt. r

(o obwodach pni: drzf..wo nr 2 - 91 c;m, drzewo nr 3 - 168 cm a drogowego ul.
(dzialka nr 7614 w qbrgllie B-3), przy posesji nr 162, W podano, Ze klc

u pieszo-jezdnego, robinia nr 2 jest sucha, a robinia
do wysoko5ci okolo 1 m. Jednocze6nie zwr6cono siq
sadzefi zamiennych, ze wzglqdu na brak miejsca
uwane sq ww. drzewa, jest ggsto poroSnigty duzymi
loby ich przeZycia. Do wniosku dolqczono mapq
przewidzianych do usuniqcia.

W wyniku 9glQdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 21.06.2018 r. przez inspektor6w
Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, ustalono, 2e drzewa wnioskowane do usunigcia
to (numeracja drzew ptuedllug wniosk.u Strony):
- nr 1 - 1 szt. klonu jesi,cnolistnego (o obwodzie pnia 53 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm iobwodzie

pnia 64 cm, mierTonym na wysokoSci 5 cm) - drzewo ma zywq korong, z niewielkel iloSciq posuszu,



jego pieh jest pochylony w stronq jezdni ul. LiSciastej (odchylenie pnia od pionru wynosi okolo 20 stopni),
stwierdzono na nim ubytkize Sladami prochnienia;

- nr2 -'1 szt. robinii akacjowej (o obwodzie pnia 91 cm, miezonym na wysokoSci 130 cm) - dzewo
zasycha (posusz stanowi okolo g0% objgtoSci jego korony) i nie nrkuje szans na przeZycie; jego piefi
jest prosty, stwierdzono na nim jeden ubytek wglgbny ze Sladami pr6chnienia;

- nr 3 - 1 szt. dwupniowej robinii akacjowej (o obwodach pni 107 cnr i93 cm, mierzonych na wysokoSci
130 cm; we wniosku blqdnie podano obw6d pnia 168 cm) - dzevrlo posiada dwa zrastajqce siq pnie;
w miejscu ich zrostu (we wniosku okreSlonym jako podluzny ubyl,ek siggajilcy okolo 1 m wysokoSci)
stwierdzono pr6chnicg; korona drzewa jest zywa, z niewielkq iloSciq posuszu.

Objgte wnioskiem drzewa rosnE w pasie drogowym ul. LiSciastej ur t-odzi (clzialka nr 7614 w obrgbie
B-3), na wysokorSci posesji nr 162. Drzewo nr 1 jest Sredniej wielkoSci, a drzewa o numerach 2 i 3 sq duze.
Wszystkie wymienione powyzej drzewa majq wartoS6 przyrodniczq (m.in. neutralizacja zanieczyszczefi
atmosferycznychr) i walory krajobrazowe (wsp6ltworzqzielen przyulicznifl, nie posiadajq wartoSci kulturowej.
Podczas oglgdzin terenowych w ich obrgbie nie stwierdzono obecno5ci dzik:o wystqpujqcych okazow
gatunk6w chronionych. Oglqdziny terenowe wykazaly ponadto, ze pas drogowy ul. Li5ciastej w t-odzi jest
doS6 ggsto poro$nigty drzewami i krzewami;jezdnia tej ulicy w najblizs;zym sqsierCztwie objgtvch wnioskiem
drzew nie jest utwardzona asfaltem (droga gruntowa), a ewentualnra przeburlowa drogi w przyszloSci
nie gwarantuje trwalego zachowania nowych nasadzeh.

W toku postgpowania ustalono, 2e dzialka nr 7614 w obrgbie lB-3 w Lodzi, na terenie kt6rej rosnq
drzewa wnioskowane do usuniqcia, stanowi pas drogowy drogi publicznej (drogi powiatowej) - ul. Li5ciastej.

Majqc na uwadze, 2e objqte wnioskiem robinie akacjowe shvarzajq zagrozenie bezpieczeflstwa
ludzi, mienia i ruchu drogowego (sq sprochniale i istnieje zagroZenie, i:e podczars silnego wiatru zlamiq siq
i przewr6cq w strong ogrodzenia posesji przy ul. LiSciastej 162 lub rrv stronq jezdni ulicy LiSciastej oraz
przemieszczajqcych siq w poblizu ludzi i pojazdow), a ponadto robinia nr 2 zamiera i nie rokuje szans
na przeZycie z Wzyczyn niezaleznych od wnioskodawcy (wskutek wypr6chnienia pnia), dzialalEc w oparciu
o art. 86 ust. '1 pkt 4,5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz. U.22018 r., poz. 142 ze zm.), Marszalek Wojewodztwa t-6dzkiego udzielif zezwolenia na ich usuniqcie,
bez pobrania oplaty z tego tytulu. Podstawq prawnE do wydania decyzli w przedmiotowym zakresie stanowiq
takze art. 83a ust. 1 i art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika,
2e zezwolenie ner usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo5ci wydaje wojt, burmistrz albo prezydent
miasta (z wyjqtlrriem nieruchomo6ci lub jej czg5ci wpisanej do rejestru zabytk6w), a w Wzypadku, gdy
prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, zezwolenie wydaje marszalek
wojew6dztwa. Jednocze5nie biorqc pod uwagq, ze pas drogowy ul. LiSciastej w t.odzi jest doS6 gqsto
poroSnigty drzewami i krzewami, a jezdnia tej ulicy w najbliZszym sqsiedztwie objqtych wnioskiem drzew
jest drogq gruntowq, bez wydzielonego pobocza i chodnika dla piesz:ych (ewentualna przebudowa drogi
w przyszloSci nie gwarantuje tnrualego zachowania nowych nasadzeh), odstqpiono od obowiqzku
odtworzenia zieleni, o ktorym mowa w art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

Natomiast w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji umorzono postgpowaniq w czq5ci dotyczqcej
wydania zezwolenia na usunigcie objgtego wnioskiem klonu jesionolistnego. W my6l art. 83f ust. 1 pkt 3
ustawy o ochronie przyrody, nie jest wymagane zezwolenie na usuniqcie drzewl ktorych obwod pnia
na wysokoSci 5 c;m nie przekracza:
a) 80 cm - w pr::ypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego;
b) 65 cm -w pnrypadku kasztanowcazwyczalnego, robiniiakacjowej iplatanu klonolistnego;
c) 50 cm - w pr;rypadku pozostalych gatunk6w drzew.
Obw6d pnia klonu jesionolistnego o numerze inwentaryzacyjnym 1 na wysokoSci 15 cni nie przekracza 80 cm
(wynosi 64 cm), dlatego tez nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na jego usuniqgie. Gdy postgpowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stalo siq bezprzedmiotowe w caloSci lub w czgSci, w oparci{ o art. 105 S 1 ustawy
z dnia 14 czerw,ca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst jerdnolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1257 ze zn.), organ administracji publicznej wydaje decyzjg o unrorzeniu prostQpowania odpowiednio
w calo5ci lub w czq5ci.

Zgodnie z treSciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano
za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi, w zwiqzku z niewyrazeniem
stanowiska prze;z RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zQzwolenia.

Biorqc powyZszer pod uwagq, orzeczono jak w sentencji.



Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluEuje stronie odwolanie do SamozqdowegoKolegium Odwolawczego

w t-odzi, wniesione za poSredrrictwem Marszalka Wojew6dztwa todzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otzymania (art. 1,17 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wrriesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego o5wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyzia staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a g 1 i S 2 Kodeksu
postqpowan ia adm inistracyj nego).

4. Decyla podlega wykonraniu prz:ed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z zqdaniem
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzelily siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130 g 4 Kodeksu
postgpowan ia adm in istracyjnego).

5. Usuniqcie drzew, wymienionyc;h w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji, poza terminem okreSlonym
w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia,
co stanowi6 bqdzie podgtawq do wymierzenia administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy
o ochronie przyrody).

6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mfodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (afr.. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwiezqt
dzikich.

7. W przypadku stwierclzenia obelcnoSci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymac wycinkq drzew oraz zwr6ci6 siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza decylinie jest tozsaha z uzyskaniem
zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.

z llp, a

Wojew6 l-6dakiego

Jakub Gejewslti

R.

Qtrzvmuia:
(!i Gmina Miasto t-odz

ul. Piotrkowska 104
90-926 L6d2
Adres korespondencii.
Zarzqd Zieleni Miejskiej
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6d2

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbrcwei.
Podstawa:ustawa zdnia16listopada 12006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity:Dz.U.z2018r.poz.1044)-zalqcznik
do ustawy, cz. lpkt53 kol.'4 pkt 1 icz. lllpkt 44,ko1.4, pkt6.

al. Pitsudskiego 8
90-0s1 L6dz
www.lodzkie.pl

tel. l+481 42 663 35 30
fa'/( l+481 42 663 35 32
sekretariat. ro(@lodzkie. pl


