
Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

Rsil.71 20.1 .51 8.201 8.AK N-6d2, dnia 24 sierpnia 2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1 i 3, art. 83d us;t. 1 i 2, ar1.86 ust. 1 pkt

4, 5 i 10 art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 t., poz.
142 ze zm.) oraz art' 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 t., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto l-od2 z dnia
15.06.2018 r. znak'.22M.W2MZI .501.141.2018.WS, o wydanie zezwolenia na ursunigcie czterech sztuk
drzew znajdujqcych sig w pasie drogowym ul. Puszkina przy skrzy2owaniu z ul. \A/ujaka w N-odzi (dzialki
ewidencyjne nr 31454 i 31446 w obrgbie W-20), Marszalek Wojew6dztwa t-odzkiego

orzeka:
1. Zezwolie Gminie Miasto Lod2 na usuniqcie trzech sztuk drzew wymienionych w poni2szej tabeli,

znajdujqcych sig na terr=nie dzialki ewidencyjnej nr 31454 w obrgbie W-20 w t-,cdzi, stanowiqcej drogq
dojazdowq do osiedla nrieszkaniowego oraz na terenie dzialki ewidencyjnej nr 31446 w obrgbie W-20,
stanowiqcej drogg wewngtrznq ul. Wujaka w t-odzi (we wniosku btgdnie podano lokalizacjq drzew
w pasie drogowym ull. Puszkina w t-odzi), zgodnie z przybli2onq lokali:zacjq wskazanq przez
wnioskodawcg na mapier dotqczonej do wniosku.
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Nlie nalicza6 oplaty zzr usunigcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na podstawie art.86 ust. I
pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

UzaleLnie, wydanie zerzwolenia na usuniqcie drzew, wymienionych w punrkcie 1, od wykonania
przez Gming Miasto t-ird2, nasadzefi zastqpczych trzech sztuk drzew, naleZelcych do gatunku Sliwa
wiSniowa o dobrze wyksztalconych koronach i prawidtowo uformowanych brylach korzeniowych oraz
o obwodach pni nie mniejszych ni2 10 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).

Ustali6:

a) termin wykonania nasadzef zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, do dnia 3'l qrudnia
2019 r.;

b) lokalizacjg wykonania nasadzefi zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, na terenie dzialek
ewidencyjnych nr 3/458 i 3/460 w obrgbie W-20 w Lodzi, zgodnie z lokalizacjq wskazanE przez
wnioskodawcq na merpie dolqczonej do wniosku.

Zobowiqza6, Gming Miasto L6d2 do przedlo2enia w Uzqdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa
L6dzkiego informacji o wykonaniu nasadzef zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, w terminie
14 dni od dnia ich wykonania,wraz z podaniem faktycznej daty posadzenia drzew orazzal4czeniem
pla nu sytuacyj n ego z za',2-naczonq I okal izacj q posadzonych drzew.

Zezwoli6, Gminie Miasto t-od2 na usuniqcie jednej sztuki Sliwy wiSniowej o obwodzie pnia 43 cm -
nr inw. 3, znajdujqcej sitp na terenie dzialki ewidencyjnej nr 31454 w obrgbie W-110 w t-odzi, stanowiqcej
drogg dojazdowq do osiedla mieszkaniowego (we wniosku blgdnie podano lokerlizacjg drzewa w pasie
drogowym ul. Puszkina w t-odzi), zgodnie z przyblilonq lokalizacjq wskazanq Frrzez wnioskodawcg na
mapie dolqczonej do wn[osku.

Okre6li6 termin usunigc;ia drzewa, wymienionego w punkcie 7, do dnia 31 maja j2019 r.R

pnia drzewa na wysoko6ci

Okre6lic termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 31 maia 2019 r.

dzialka ew. nr 31454



9. Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 7, na podstawie art. 86 ust. I
pkt 4, 5 i '10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

I.JZASADNIENIE
Do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wnioseli z dnia 15.06.2018 r. znak:

22M.WZM.2T.501.141.2018.WS, o wydanie zezwolenia na usunigcie czterech sztuk drzew znajdujqcych sig
w pasie drogowym ul. Prrszkina przy skrzy2owaniu z ul. Wujaka w t-odzi (dzialki ewidencyjne nr 31454 i 31446
w obrgbie W-20), zlo2ony przez Gming Miasto L6d2. W uzasadnieniu podano, 2et drzewa sq suche (nr inw. 1

i 3) lub bardzo silnie zamieralqce, z ubytkami kory i posuszem w koronach (nr inw. 2i 4). Zadeklarowano
wykonanie nasadzef zamiennych trzech sztuk drzew, naleZqcych do gatunku Sliwa wi6niowa na terenie
dzialek ewidencyjnych trr 3/458 i 3/460 w obrgbie W-20 w t-odzi. Wniosek spelnial wymagania formalne
okreSlone wart.83b ust. 1 ustawy zdnia l6kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U.
z 2018 r., poz. 142 ze znt.).

W wyniku oglqd:zin terenowych, przeprowadzonych w dniu 14.08.2018 r. przez inspektor6w Urzgdu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, zakwalifikowano do usunigcia drzewa wymienione w punkcie 1

i 7 sentencji niniejszej clecyzji. Oglgdziny wykazaly, 2e na terenie dzialki ewiderncyjnej nr 31454 w obrqbie
W-20, pomigdzy ul. Pusz:kina a drogq dojazdowq do osiedla mieszkaniowego, w rniejscach wskazanych przez
wnioskodawcg, znajdujq sig drzewa wg. nr inw.:

- nr inw. 1 - Sliwa wi$niowa o obwodach pni 40+42+46+21+25+45 cm - drz:ewo obumarle ze spqkanq,
odchodzqcq korowinel i owocnikami grzyb6w na pniu;

- nr inw.2 - klon srebrzysty o obwodzie pnia 118 cm - drzewo zamierajqce (posusz stanowi okolo
95%objgtoSci korony) zrozleglym ubytkiem korowiny na pniu;

- nr inw. 3 - Sliwa w,iSniowa o obwodzie pnia 43 cm - drzewo obumarle z wypr6chniniem na pniu
iowocnikami grzyb6ur.

Na terenie dzialki ewidencyjnej nr 31446 w obrgbie W-20, w poblizu skrzy2owania ulic Puszkina
i Wujaka w t-odzi, znajoluje sig jedna szuka klonu zwyczajnego o obwodzie pnia 95 cm. Drzewo zamiera,
posiada silnie zasychajqr:q koronq z posuszem stanowiqcym okolo 90% jej objgto6ci.

Ww. drzewa majq oslabione wlaSciwo6ci mechaniczne, przez co sq bardziej podatne na zlamanie
i przewr6cenie w kierunku istniejqcych ciqg6w komunikacyjnych, podczas dzialania niekozystnych warunk6w
atmosferycznych. W toku postqpowania administracyjnego, na podstawie danych zawartych w Ewidencji
Grunt6w, Budynk6w i L,ckali (EGBIL) ustalono, 2e dzialka ewidencyjna nr 3l4Ii4 w obrqbie W-20 stanowi
drogg dojazdowq, a dzialka ewidencyjna nr 31446 w obrgbie W-20 stanowi dr<lgg wewngtrznq ul. Wujaka
w t-odzi. Zezwolenie na usunigcie przedmiotowych drzew z terenu ww. nieruchomoSci nie musi by6 zatem
uzgadniane przez Regiorralnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi.

Majqc powy2szet na uwadze, dzialajqc w oparciu o art. 86 ust. '1 pkt ,4,5 i 10 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 t., poz.142 ze zm.) Marszalek Wojew6dztwa
i-6dzkiego udzielil zezw'clenia na usunigcie drzew wymienionych w punkcie 1 i 7 sentencji bez pobrania
oplaly z tego tytulu. Podstawg prawnE do wydania decyzli w przedmiotowym zakresie stanowi tak2e art. 83a
ust. 1 oraz art. 90 usta'wy o ochronie przyrody. Ztre6ci cytowanych przepis6w wynika, zezezwolenie na
usuniqcie drzewa lub l<rzewu z terenu nieruchomo6ci wydaje w6jt, burmisl;"rz albo prezydent miasta,
a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunigcia drzewa lub kzewu z terenu nieruchomo6ci lub jej czqSci
wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konsenruator zabytk6w. Je2eli prr:zydent miasta na prawach
powiatu sprawuje funkcjqr starosty, czynnoSci wykonuje marszalek wojewodztwa.

W celu zrekonrpensowania ubytku w ekosystemie miasta, zezwolenie na usuniqcie drzew
wymienionych w punkcie 1 sentencji decyzji zostalo uzaleZnione od wykonania trzech nowych nasadzefr
zastqpczych z gatunku rlliwa wiSniowa, na terenie dzialek ewidencyjnych nr 3/458 i 3/460 w obrgbie W-20
w t-odzi, zgodnie zlokalizzacjqwskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonr=j do wniosku

Podczas oglgdzin terenowych w obrgbie drzew zakwalifikowanych do usuniqcia nie stwierdzono
obecnoSci dziko wystqpujqcych gatunk6w chronionych.
Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w t-odzi, wniesione zia po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa N-odzkiego, vl, terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonraniu. Wniesienie odwolania
wterminiewstrzymujerwykonanie 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 decyzjg (art. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania
adm inistracyjnego).

4. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem
wszystkich stron (art. 130 S 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego).



E

6

7

8

Usuniqcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 i8 sentencjidecyzji potraktowane zostanie jako
usunigcte drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).
JeSli posadzone w zamian za usunigte drzewa nasadzenia zastQpcze, o ,015;'1ch mowa w punkcie 4
sentencji niniejszej decy;zji, nie zachowajq 2ywotno6ci po 3 latach od dnia uplyruu terminu wskazanego
w punkcie 5a sentencji decyli lub przed uplywem tego terminu, z ptzyczyn zale2nych od posiadacza
nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownie w drodze decyli obowiqzek posadzenia drzew. W pzypadku
niewykonania nasadzefi zastqpczych zgodnie z zezwoleniem bgdq mialy zastosowanie przepisy
o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronier przyrody).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku ;lrzestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronied zwierzEt
objgtych ochronq prawnq (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnergo traktowania zuierzqt
dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzymad wycinkg drzew oraz zwrocic siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnelgo Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyZ niniejsza decyla nie jest tozsama z uzyskaniem
zezwofenia na odstgpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i arl. 52 usit. 1 ustawy o ochronie
przyrody.

z up. Marszalka
Woj ew6dztwer t-6dzki e go

Jakub Gerjewski
p.o. Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Otrzvmuia:
1. Gmina Miasto t-6d2

Adres do korespondencii:
Zazqd Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska 8/10
94-303 r_6d2

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawazdnia 16listopada 2006 r. o oplacieskarbowej (tj. D2.U.2018poL. 1044)-zalqcznikdo ustawy, cz. lll pkt 44,kol4,
okt 6.

al. Pilsudskiego 8
90-051 t 6d2
www.lodzkie.pl

lel. l+481 42 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekretaniat. ro@lodzkie.pl
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