
Ma rszale k Woj ew6d ztw a L6dzkie g o

RSil.71 20. 1 .296.201 8.AW t-od2, dnia 2l sierpnia2018r.

DECYZJA
Na podstawie-art.83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust. 1, art.83a ust.2a, art.83a ust.6, art. g3c ust. 1,

art.83d ust. 1, art.83f ust. 1 pkt3lit. a, art.86 ust. 1 pkt 4,5i10, art.90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity: D , poz. 142 ze zm.) oraz arl.104 i art. 105 S 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.-z 2017 r.,
poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu : ZZM.WZM.ZI .5O1.19.2O18.BZ z dnia 21.05.201g r
o wydanie zezwolenia na usuniqcie jednego klonu jesionolistnego i dw6ch robinii akacjowych z terenu pasa
drogowego ul. LiSciastej w t-odzi (dzialka nr 7614 w obrgbie B-3), przy posesji nr 162, zlozonego w Urzgdzie
Marszalkowskim Wojew6dztwa t-odzkiego w dniu 04.06.2018 r. przez Cming Miasto Lod2 zls w todzi
przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondencji: Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska g/10,
94-303 L6d2), Ma rszale k Woj ewodztwa t_6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolie Gminie Miasto L6d2 na usuniqcie dw6ch sztuk nizej wymienionych drzew (numeracja

wedtug wniosku), rosnqcych na terenie pasa drogowego drogi powiatowej - ul. Lisciastbl w foO2i
(dzialka nr 7614 w obrgbie B-3), na wysokoSci posesji nr 162:

' jednej sztuki robinii akacjowej (drzewo o numerze inwentaryzacyjnym 2, o obwodzie pnia 91 cm,
mierzonym na wysoko5ci 130 cm),

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

2. OkreSli6 termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 30 czeruvca 2019 r.

3. Nie nalicza6 oplaty za usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na podstawie art. g6 ust. 1
pkt4, 5 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Umozyc postqpowanie, wszczgte na wniosek Gminy Miasto Lod2, w czgsci dotyczqcej wydania
zezwolenia na usunigcie jednej sztuki klonu jesionolistnego o numeze inwentaryza-cyjriym 1
(o obwodzie pnia 5 onym na wysoko5ci 130 cm iobwodzie pnia 64 cm, mierzonym
na wysokoSci 5 cm) na terenie pasa drogowego ul. Lisciastej w t-odzi (dzialka nr rcU
w obrqbie B-3), na w esji nr 162.

UZASADNIENIE
Dnia 04.06.2018 r. do Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek

Gminy Miastot-6d2 (pismo znak:ZZM.WZM.ZT.5O1.19.2018.BZzdnia21.05.2018 r.)o wydanie iezwotenia
na usuniqcie 1 szt. klonu jes_ionolistnego (drzewo nr 1, o obwodzie pnia 53 cm) i2 szt. iobinii akacjowych
(o ottwodach pni: drzewo nr 2 - 91 cm, drzewo nr 3 - 168 cm)z terenu pasa drogowego ul. Lisciastej w t6Azi
(dzialka nr 7614 w obrgbie B-3), przy posesji nr 162. W uzasadnieniu podJno, ze klon posiada ubytki
na pniu ijest niebezpiecznie pochylony w strong ciqgu pieszo-jezdnego, robinia nr 2 jest sucha, a robinia
nr 3 zamiera i posiada pod y do wysokoSci oliolo 1 m. JednoizeSnie zwr6cono sigz pnrSbq o zwolnienie z asadzeh zamiennych, ze wzglgdu na brak miejsca
do ich wykonania, wyjasni s zewa, jest ggsto porosniqty duiymi
dzewami i wykonanie nasadzeh nie ia. Do wniosku Ootqcz6no mipq
zlokalizacjq klonu jesionolistnego i robinii o usunigcia.

W wyniku oglgdzin terenowych zonych w dniu 21.06.2018 r. przez inspektor6w
Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-odzkiego, ustalono, ze drzewa wnioskowane do usuniecia
to (numeracja drzew wedlug wniosku Strony):
- nr'1 -1szt. klonu jesionolistnego (o obwodzie pnia 53 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm iobwodzie

pnia 64 cm, mierzonym na wysoko6ci 5 cm) - drzewo ma2ywq korong, z niewielkq iloSciq posuszu,



jego piefi jest pochylony w stronq jezdni ul. Lisciastej (odchylenie pnia od pionu wynosi okolo 20 stopni),
stwierdzono na nim ubytkize Sladami pr6chnienia;

- nr 2 - 1 szt. robinii akacjowej (o obwodzie pnia 91 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm) - drzewo
zasycha (posusz stanowi okolo 90% objqtoSci jego korony) i nie rokuje szans na prze2ycie; jego pieri
jest prosty, stwierdzono na nim jeden ubytek wglgbny ze Sladami pr6chnienia;

- nr 3 - 1 szt. dwupniowej robinii akacjowej (o obwodach pni 107 cm i93 cm, mierzonych na wysokoSci
130 cm; we wniosku blgdnie podano obwod pnia 168 cm) - drzewo posiada dwa zrastajqce sig pnie;
w miejscu ich zrostu (we wniosku okreSlonym jako podluzny ubytek siqgajqcy okolo 1 m wysokoSci)
stwierdzono prochnicq; korona drzewajest zywa, z niewielkq iloSciq posuszu.

Objgte wnioskiem dzewa rosnq w pasie drogowym ul. LiSciastej w t-odzi (dzialka nr 7614 w obrgbie
B-3), na wysokoSci posesji nr 162. Drzewo nr 1 jest Sredniej wielko6ci, a drzewa o numerach 2 i 3 sq duze.
Wszystkie wymienione powyzej drzewa majq warto66 przyrodniczq (m.in. neutralizacja zanieczyszczefi
atmosferycznych) i walory krajobrazowe (wsp6ltworzqzielen przyulicznq), nie posiadajq warto5ci kulturowej.
Podczas oglgdzin terenowych w ich obrqbie nie stwierdzono obecnoSci dziko wystqpujqcych okazow
gatunkow chronionych. Oglgdziny terenowe wykazaly ponadto, Ze pas drogowy ul. Li6ciastej w t-odzi jest
do5c gqsto poroSniqty drzewami i krzewami;jezdnia tej ulicy w najblizszym sqsiedztwie objqtych wnioskiem
drzew nie jest utwardzona asfaltem (droga gruntowa), a ewentualna przebudowa drogi w przyszloSci
nie gwarantuje trwalego zachowania nowych nasadzeh.

W toku postgpowania ustalono, 2e dzialka nr 7614 w obrgbie B-3 w Lodzi, na terenie ktorej rosnq
drzewa wnioskowane do usunigcia, stanowi pas drogowy drogi publicznej (drogi powiatowej) - ul. Li6ciastej.

Majqc na uwadze, ze objqte wnioskiem robinie akacjowe stwarzajq zagro2enie bezpieczehstwa
ludzi, mienia i ruchu drogowego (sq spr6chniate i istnieje zagro2enie,2e podczas silnego wiatru zlamiq sig
i przewr6cq w strong ogrodzenia posesji przy ul. Li5ciastej 162 lub w strong jezdni ulicy LiSciaslq oraz
przemieszczajqcych sig w pobliZu ludzi i pojazd6w), a ponadto robinia nr 2 zamiera i nie rokuje szans
na prze?ycie z przyczyn niezaleZnych od wnioskodawcy (wskutek wypr6chnienia pnia), dzialqqc 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. 1422e zm.), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego udzielil zezwolenia na ich usuniqcie,
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 ochronie przyrody. Z tre6ci cytowanych przepisow wynika,
2ezezwolenie na usuniqcie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomo6ciwydaje w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta (z wyjqtkiem nieruchomo6ci lub jej czqSci wpisanej do rejestru zabytk6w), a w Wzypadku, gdy
prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, zezwolenie wydaje marszalek
wojewodztwa. JednoczeSnie biorqc pod uwagq, ze pas drogowy ul. LiSciastej w t-odzi jest doS6 ggsto
poro5nigty drzewami i krzewami, a jezdnia tej ulicy w najbliZszym sqsiedztwie objqtych wnioskiem drzew
jest drogq gruntowq, bez wydzielonego pobocza i chodnika dla pieszych (ewentualna przebudowa drogi
w przyszlo5ci nie gwarantuje tnrualego zachowania nowych nasadzeh), odstqpiono od obowiqzku
odtworzenia zieleni, o ktorym mowa w art. B3c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

Natomiast w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji umorzono postgpowanie w czq5ci dotyczqcej
wydania zezwolenia na usuniqcie objgtego wnioskiem klonu jesionolistnego. W my5l art. 83f ust. 1 pkt 3
ustawy o ochronie przyrody, nie jest wymagane zezwolenie na usunigcie drzew, ktorych obw6d pnia
na wysoko5ci 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego;
b) 65 cm -w przypadku kasztanowcazwyczfnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego;
c) 50 cm - w przypadku pozostalych gatunkow drzew.
Obwod pnia klonu jesronolistnego o numerze inwentaryzacyjnym 1 na wysoko5ci 5 cm nie przekracza 80 cm
(wynosi 64 cm), dlatego tez nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na jego usunigcie. Gdy postgpowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stalo siq bezprzedmiotowe w calo5ci lub w czgSci, w oparciu o art. 105 S 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.22017 r.,

poz. 1257 ze zm.), organ administracji publicznej wydaje decyzjq o umorzeniu postqpowania odpowiednio
w caloSci lub w czq6ci.

Zgodnie z treSciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decy4i uznano
za uzgodniony Wzez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi, w zwiqzku z niewyrazeniem
stanowiska pzez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczono jak w sentenclt.
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2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity : Dz. u. z 2O1g r. poz. 1o44) - zalqcznikdo ustawy, cz. I pkt 53 kot. 4 pkt 1 i cz. ilt pkt 44, kot.4, pkt 6.
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