
Marszalek Wojew6dztwa t 6dzkiego

RSll.71 20.1 .388.201 8.AW L6d2, dnia 21 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. 86 ust. 1 pkt 4 i 10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity: Dz" U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r" - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm,) - po rozpatrzeniu
wniosku znak:22M.W2MZT.501.83.2018.BW z dnia 05.06.2018 r. o wydanie zezwolenia na usuniqcie
dw6ch klon6w zwyczalnych z terenu pasa drogowego ul. Strykowskiej w t-odzi (dzialka nr 26116 w obrqbie
B-52), przy skrzyZowaniu z ul. Wojska Polskiego, zlo2onego w Urzgdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa
t"6dzkiego w dniu 29.06.2018 r. przez Gming Miasto Lod2 zls w l-odzi przy ul. Piotrkowskiej 104
(adres korespondenqi: Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8110, 94-303 Lod2), Marszalek
Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolif Gminie Miasto Lod2na usuniqcie dw6ch sztuk klon6w jawor6w (o obwodach pni, mierzonych

na wysokoSci 130 cm: drzewo nr 1 - 110 cm, drzewo nr2- 110 cm; we wniosku blqdnie okreSlonych
jako klony zwyczflne), znajdujqcych sig na terenie pasa drogowego drogi krajowej - al. Grzegorza
Palki w Lodzi (dzialka nr 26116 w obrqbie B-52; we wniosku blgdnie okreSlona jako pas drogowy
ul. Strykowskiq), przy skrzyzowaniu z ul. Wojska Polskiego.

2. Okre6li6 termin usunigcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 30 czerwca 2019 r.

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

pkt 4 i '10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE
Dnia 29.06.2018 r. do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t6dzkiego wplynqt wniosek

Gminy Miasto t-6d2 (pismo znak: ZZM.WZM.ZT.501.83.2018.8W z dnia 05.06.20'18 r.) o wydanie zezwolenia
na usunigcie 2 szt. klon6w zv,tyczajnych (drzewa o numerach 1i2, o obwodach pni po 110 cm) z terenu
pasa drogowego ul. Strykowskiej w t-odzi (dzialka nr 26116 w obrqbie B-52), przy skrzyzowaniu
z ul. Wojska Polskiego. W uzasadnieniu podano, 2e drzewo nr '1 jest suche, a drzewo nr 2 silnie zamiera
i ma ubytek u podstawy pnia. Jednocze6nie zwr6cono sig z pro6bq o zwolnienie z obowiqzku
wykonania nasadzef zamiennych; wyja6niono, 2e na wskazanym terenie Zarzqd Inwestycji Miejskich
bgdzie prowadzil przebudowg ulicy pt. ,,Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego
na odc. od ul. Franciszkahskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudowq ukladu drogowego i niezbgdnej
infrastruktury oraz budowq polqczenia tramwajowego wzdluZ ul. Strykowskiej z przystankiem LKA.";
przedsiqwzigcie realizowane bqdzie w latach 2018-2021 w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj"" Do wniosku
dolqczono mapq z lokalizacjq klon6w przewidzianych do usuniqcia.

W toku postgpowania ustalono, 2e dzialka nr 26116 w obrgbie B-52 w t-odzi, na terenie kt6rej
znajdujq siq drzewa wnioskowane do usunigcia, stanowi pas drogowy drogi publicznej (drogi krajowej) -
al. Grzegorza Palki (we wniosku blgdnie podano, ze stanowi ona pas drogowy ul. Strykowskiej).

W wyniku oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 13.07.2018 r. przez inspektora
Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa i-6dzkiego, ustalono, 2e drzewa wnioskowane do usunigcia
to (numeracja drzew wedlug wniosku Strony):
- nr 1 - 1 szt. klonu jawora (o obwodzie pnia 110 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm; we wniosku btgdnie

okre6lonego jako klon zv'tyczajny) - drzewo obumarle, jego pieri jest prosty, w znacznej czgsci
pozbawiony kory; na odslonigtym drewnie widoczne sq Slady pr6chnienia i zerowania szkodnik6w,
a tak?e liczne pgkniqcia;

- nr 2 - 1 szt. klonu jawora (o obwodzie pnia I 1 0 cm, mierzonym na wysoko5ci 130 cm; we wniosku blgdnie
okre6lonego jako klon zwyczfiny) - drzewo ma prosty pieh i silnie zasychajqcq koronq (posusz stanowi
okoto 70% jej objgtoSci); na liSciach widoczne sq Slady Zerowania szkodnik6w, a ich brzegi sq zbrqzowiale



i zwinigte; przy podstawie pnia (po stronie wschodniej) i na jednym z konar6w stwierdzono pr6chniejqce
ubytki.

Klony znajdujq siq na terenie dzialki nr 26116 w obrqbie B-52, stanowiqcej pas drogowy al. Grzegorza
Palki w t-odzi (we wniosku blqdnie podano ul. StrykowskE), pzy skrzyzowaniu z ul. Wojska Polskiego.
Przy obu drzewach zlokalizowany jest chodnik dla pieszych, Sciezka rowerowa i zatoka parkingowa.
Objqte wnioskiem klony sq Sredniej wielko6ci, majq walory krajobrazowe (wsp6ttworzq szpaler klon6w
jawor6w) iwartoS6 przyrodniczE (drzewo nr 1 - siedlisko owad6w, drzewo nr 2 - m.in. znikoma z uwagi
na zamieranie drzewa neutralizacja zanieczyszczef atmosferycznych, produkcja tlenu), nie majq wartoSci
kulturowej. Podczas oglgdzin terenowych w ich obrgbie nie stwierdzono obecno6ci dziko wystqpujqcych
okaz6w gatunk6w chronionych.

Majqc na uwadze, 2edrzewo nr 1 obumarlo, a drzewo nr2zamiera inie rokuje szans na przeZycie
z przyczyn niezale2nych od wnioskodawcy (wskutek wypr6chnienia pni, zaatakowania przez szkodniki),
a ponadto objqte wnioskiem klony jawory stwarzajq zagro2enie bezpieczenstwa ludzi i mienia (posiadajq
pr6chniejqce pnie i istnieje zagrozenie, 2e podczas silnego wiatru zlamiq sig i przewr6cq w strong Scie2ki
rowerowej, chodnika dla pieszych lub zatoki parkingowej oraz przemieszczajqcych siq w pobli2u ludzi
i pojazd6w), dzialajqc w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 4 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.), Marszalek Wojew6dztwa Lodzkiego udzielil
zezwolenia na ich usuniqcie, bez pobrania oplaty z tego tytulu. Podstawg prawnq do wydania decyzji
w przedmiotowym zakresie stanowiq takZe art. 83a ustr 1 i art. 90 ustawy o ochronie przyrody.
Z tre6ci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta (z wyjqtkiem nieruchomoSci lub jej czgsci
wpisanej do rejestru zabytkow), a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq
starosty, zezwolenie wydaje marszalek wojew6dztwa. Jednocze6nie biorqc pod uwagQ, 2e jeden
z klon6w jest obumarly, drugi w znacznym stopniu zasycha, a ponadto w rejonie usuwanych drzew
realizowana bgdzie budowa i przebudowa linii tramwajowej wraz z przebudowq ukladu drogowego
i niezbgdnej infrastruktury (co nie gwarantuje w chwili obecnej trwalego zachowania nowych nasadzeh),
odstqpiono od obowiqzku odtworzenia zieleni, o kt6rym mowa w art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z tre6ciq 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 przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powy2sze pod uwagq, orzeczonojak w sentencjr.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyli przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa N-odzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (ad. 127 51, 129 S 1 ig 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo?e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjq. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego o6wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzla staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postqpowania adm inistracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 1 30 g 4 Kodeksu
postgpowania adm inistracyjnego).

5. Usuniqcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniq2nej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

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

7. W przypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzew oraz zwr6ci6 sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrodyj, gdy2 niniejsza decyzjinie jestio2sama z uzyskaniem



zezwofenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1
przyrody.

i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie

z up. Marszalka
Woj ew6dztwa t_6dzki e go

Jakub Gajewski
p.o. Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Otrzvmuia:
1. Gmina Miasto t_6d2

ul. Piotrkowska 104
90-926 L6d2
Adres korespondencii:
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 2O1g r. poz. 1044) -zalqcznikdo ustawy, cz. lll pkt 44,ko',.4, pkt 6.

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

tel.l+48142 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekretariat.ro@lodzkie.pl


