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t-od2, dnia I wrzeSnia 2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, 3 i 4, art. 83d ust. 1 i 2,

art. 86 ust. 1 pkt 4 i 10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 20Q4 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 t., poz. 1614) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku
znak: 22M.W2M.2T.501.173.2018.82 z dnia 30.07.2018 r. o wydanie zezwolenia na usunigcie dw6ch
jarzgb6w pospolitych z terenu nieruchomoSci przy ul. Piekarskiq 12 w Lodzi (dzialka nr 426 w obrgbie
B-28), zloZonego w Urzgdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa t-6dzkiego w dniu 03.08.2018 r. przez Gming
Miasto Lod2 zls w t-odzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondenqi: Zarzqd Zieleni Miejskiej,
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 L6d2), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolic Gminie Miasto L6d2 na usuniqcie dwoch nizej wymienionych drzew (numeracja wedlug

wniosku), znajdujqcych siq na terenie nieruchomo5ci przy ul. Piekarskiej 12 w t-odzi (dzialka nr 426
w obrqbie B-28), na trawniku po poludniowejstronie bloku mieszkalnego przy ul. Urzqdniczej 10:
- nr 1 - jednej sztukijarzgbu pospolitego (o obwodzie pnia 88 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm;

we wniosku blqdnie podano obw6d pnia 81 cm);
- nr 2 - jednej sztukijarzgbu pospolitego (o obwodzie pnia 73 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm).

2. Okre5lic termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkcie 1 , do dnia 31 lipca 2019 r.

3. Nie naliczac oplaty za usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na podstawie art. 86 ust. 1 pkt4
i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usunigcie drzew, wymienionych w punkcie 1, od wykonania
przez Gminq Miasto L6dz nasadzeh zastqpczych dw6ch sztuk drzew, nalezqcych do gatunku jarzqb
pospolity, o dobrze wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych brylach korzeniowych oraz
o obwodach pni nie mniejszych niZ12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).

5. Ustali6:
a) termin wykonania nasadzef zastqpczych, o ktorych mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia

2020 r.',

b) lokalizacjg wykonania nasadzeh zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, na terenie
nieruchomo5ci przy ul. Piekarskiej 12 w t-odzi (dzialka nr 426 w obrgbie B-28), zgodnie z projektem
nasadzeh przedlozonym przez wnioskodawc? wraz z wnioskiem z dnia 30.07.2018 r. znak:
zzM.w zM.zT .50 1 . 17 3.20 1 8.82.

6. Zobowiqza6 Gming Miasto Lod2 do pzedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa Lodzkiego informacji
o wykonaniu nasadzef zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, w terminie 14 dni od dnia
ich wykonania, wraz z podaniem nazw gatunkowych posadzonych drzew, obwod6w ich pni
(zmierzonych na wysokoSci 100 cm) oraz zalqczeniem planu sytuacyjnego z zaznaczonq lokalizacjq
posadzonych drzew.

UZASADNIENIE
W dniu 03.08.2018 r. do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek

Gminy Miasto t-6dz (pismo znak: 22M.W2M.2T.501.173.2018.82 z dnia 30.07.2018 r.) o wydanie
zezwolenia na usuniqcie dw6ch jarzgb6w pospolitych (o obwodach pni: drzewo nr 1 - 81 cm, drzewo
nr 2 - 73 cm) z terenu nieruchomo5ci przy ul. Piekarskiq 12 w Lodzi (dzialka nr 426 w obrqbie B-28).
W uzasadnieniu podano,2e drzewa sq suche i posiadajq owocniki grzybow. Jednocze6nie zadeklarowano
wykonanie nasadzeh zamiennych 2 sztuk drzew, nalezqcych do gatunku jarzqb pospolity, w terminie
do kohca 2020 r. Do wniosku dolqczono mapq z lokalizacjq jarzqbow do usunigcia i wskazaniem miejsc
wykonania nasadzeh zamiennych na terenie nieruchomoSci przy ul. Piekarskiej 12 w Lodzi (dzialka nr 426
w obrebie B-28).



W wyniku oglqdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 14.08.2018 r. przez inspektorow
Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego, ustalono, ze drzewa wnioskowane do usunigcia
znldujq sig na terenie dzialki nr 426 w obrgbie B-28 przy ul. Piekarskiel 12 w t-odzi, na trawniku
po poludniowej stronie bloku mieszkalnego przy ul. Urzqdniczej 10. Sq to (numeracja drzew wedlug
wniosku Strony):
- nr 1 -'1 szt. jarzqbu pospolitego (o obwodzie pnia 88 cm, mierzonym na wysoko6ci 130 cm; we wniosku

bfgdnie podano obw6d pnia 81 cm) - drzewo jest obumarle, ma sprochnialy (w tym przy podstawie)
i wygigty pieh, w znacznej czgSci pozbawiony ju?kory, na kt6rym stwierdzono teZ owocniki grzybow
pasozytniczych;

- nr 2 - 1 szt. jarzgbu pospolitego (o obwodzie pnia 73 cm, mierzonym na wysoko6ci 130 cm) - drzewo jest
obumarle, ma prochniejqcy ubytek na pniu (przy podstawie, od strony zachodniej) i jest pochylone
(odchylenie od pionu wynosi okolo 20 stopni) w stronq poludniowq; na pniu drzewa stwierdzono
teZ owocnikigrzybow pasozytniczych; od pnia i konarow jarzgbu zaczyna odstawac kora.

Drzewo nr 1 znajduje siq blizej budynku przy ul. Urzqdniczej 10 wt-odzi, a drzewo nr 2 dalej (na poludnie)
od tego budynku. Jarzgby sq Sredniej wielkoSci, posiadajq warto6d przyrodniczq (siedlisko grzyb6w),
nie majq warto6ci kulturowej i nie wyr6zniajq siq z kralobrazu (znajdujq sig w duZym zagQszczeniu innych
drzew). Podczas oglgdzin terenowych w ich obrgbie nie stwierdzono obecno6ci dziko wystqpujqcych okazow
gatunkow chronionych. Oglqdziny terenowe wykazaly ponadto, 2e istnieje mozliwoSc wykonania nasadzefi
zastgpczych zgodnie z projektem pzedlozonym przez wnioskodawcg.

Majqc na uwadze, ze objgte wnioskiem jarzqby obumarly z przyczyn niezaleZnych od wnioskodawcy
(wskutek wypr6chnienia pni, zaatakowania przez grzyby pasozytnicze), a tak2e stwarzajq zagro2enie
bezpieczehstwa ludzi (posiadajq wypr6chnienia przy podstawie pni, a drzewo nr 2 jest ponadto pochylone,
dlatego tez istnieje zagrozenie, 2e podczas silnego wiatru zlamiq sig i przewrocE w stronq przechodzqcych
wpoblizuos6b),dzialalqcwoparciuoart.36ust. lpkt4il0ustawyzdnia16kwietnia2004r.oochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 t., poz. 1614), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego udzielil zezwolenia
na ich usuniqcie bez pobrania oplaty z tego tytulu. Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym
zakresie stanowiq takze art. 83a ust. 1 i art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w
wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, burmistrz
albo prezydent miasta (z wyjqtkiem nieruchomoSci iub jej czqSci wpisanej do rejestru zabytk6w),
a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, zezwolenie wydaje
marszafek wojew6dztwa. JednoczeSnie biorqc pod uwagQ rozmiar i wartoSc przyrodniczq usuwanych
jarzgb6w pospolitych, a takze fakt, i2 istnieje mo2liwoSc wykonania nasadzen zastqpczych nowych drzew
na terenie nieruchomoSci przy ul. Piekarskiej 12 w Lodzi, zezwolenie na usuniqcie jarzqb6w uzaleZniono
od wykonania nasadzefr 2 szt. drzew liSciastych, nalezqcych do tego samego gatunku, okreSlonych
w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Biorqc powyzsze pod uwagq, otzeczonojak w sentencjr.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwotanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w 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 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 mole ztzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-odzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postqpowan ia adm inistracyjnego).

4. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna
z Zqdaniem wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania
(art. 130 $ 4 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

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

6. JeSli posadzone w zamian za usuniqte drzewa nasadzenia zastqpcze, o kt6rych mowa w punkcie 4
sentencji niniejszej decyzji, nie zachowajq zywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z ptzyczyn zale2nych
od posiadacza nieruchomo6ci, naloZony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania
nasadzen zastQpczych. W przypadku niewykonania nasadzefi zastqpczych zgodnie zzezwoleniem bqdq
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mialy zastosowanie przepisy o postQpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy
o ochronie przyrody).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt
objgtych ochronq prawnq (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 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 decyzja nie jest tozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.

Otzvmuia:
fcrnna vliasto t-6dz

ul. Piotrkowska 104
90-926 L6d2
Adres korespondencji:
Zarzqd Zielen i M iejskiej
ul. Konstantynowska 8/1 O

94-303 L6d2
2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U.22018 r. poz. 1044) -zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.

al. Pilsudskiego 8
90-051 t_6d2
wrww.lodzkie.pl

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


