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RSil.71 20. 1 .504.201 8.AW LodZ, dnia * wrze6nia 2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust. 1, art.83c ust. 1,3 i4, art.83d ust. 1 i2,

art. 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 r., 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.W2MZT.501.170.2018.82 z dnia 30.07.2018 r. o wydanie zezwolenia na usuniqcie dw6ch topol
wloskich z terenu pasa drogowego ul. Rydzowej w Lodzi (dzialka nr 6/35 w obrqbie B-41), przy skrzyzowaniu
z ul. Lnianq, zlozonego w Urzqdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa t6dzkiego w dniu 03.08.2018 t. przez
Gminq Miasto Lod2zls w t-odzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondenqi: Zarzqd Zieleni Miejskiej,
ul. Konstantynowska B/10, 94-303 L6d2), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

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

wniosku), rosnqcych na terenie pasa drogowego ul. Rydzowej w t-odzi (dzialka nr 6/35 w obrqbie B-41),
w rejonie skrzyZowania z ul. Lnianq:
- nr 1 - jednej sztuki dwupniowej topoli wtoskiej (o obwodach pni 117 cm i 139 cm, mierzonych

na wysokoSci 130 cm);
- nr 2 - jednej sztuki topoli wloskiej (o obwodzie pnia 101 cm, mierzonym na wysoko5ci 130 cm).

2. Okre5li6 termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 31 lipca 20'19 r.

3. Nie nalicza6 oplaty za usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na podstawie art. 86 ust. 1 pkt4,
5 i10 ustawyzdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody.

4. Uzale2nic wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, od wykonania przez
Gminq Miasto t-6dZ nasadzeh zastgpczych dwoch sztuk drzew, nalezqcych do gatunku i odmiany -
klon zwyczajny 'Columnare', o dobrze wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych brylach
korzeniowych oraz o obwodach pni nie mniejszych ni2 12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).

5. Ustali6:
a) termin wykonania nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia

2020 r.:

b) lokalizacjg wykonania nasadzefi zastqpczych, o ktorych mowa w punkcie 4, na terenie pasa
drogowego ul. Rydzowej w t-odzi (dziatka nr 6/35 w obrgbie B-41), w rejonie skrzyzowania
z ul. Lnianq, zgodnie z projektem nasadzeh przedloZonym ptzez wnioskodawcQ wraz z wnioskiem
znak'. ZZM.W ZM.ZI .50 I . 17 0.20 I 8.BZ z d n ia 30. 0 7. 2 0 1 8 r.

6. Zobowiqzac Gming Miasto L6d2do pzedlo2enia MarszalkowiWojewodztwaLodzkiego informacji
o wykonaniu nasadzef zastgpczych, o ktorych mowa w punkcie 4, w terminie 14 dni od dnia
ich wykonania,wtaz z podaniem nazw gatunkowych iodmian posadzonych drzew, obwodow ich pni
(zmierzonych na wysoko6ci '100 cm) oraz zalqczeniem planu sytuacyjnego z zaznaczonq lokalizacjq
posadzonych drzew.

UZASADNIENIE
W dniu 03.08.2018 r. do Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynqt wniosek

Gminy Miasto t-6dZ (pismo znak'.22M.W2M.2T.501.170.2018.82 z dnia 30.07.2018 r.) o wydanie
zezwolenia na usuniqcie dw6ch top6l wloskich (o obwodach pni: drzewo nr 1 -'117 cm i 139 cm, drzewo
nr 2 - 101 cm) z terenu pasa drogowego ul. Rydzowej w Lodzi (dzialka nr 6/35 w obrgbie B-41), przy
skrzyZowaniu z ul. Lnianq. W uzasadnieniu podano, 2e drzewa zamieralq, posiadajq znaczq iloSc posuszu,
a ponadto topola nr 1 ma wyniesiony system korzeniowy. JednoczeSnie zadeklarowano wykonanie
nasadzeri zamiennych 2 sztuk drzew, nalezqcych do gatunku i odmiany - klon zwyczajny 'Columnare',
w terminie do kohca 2020 r. Do wniosku dolqczono mapg z lokalizacjq topol do usuniqcia i wskazaniem



miejsc wykonania nasadzen zamiennych na terenie pasa drogowego ul. Rydzowej w t-odzi (dzialka nr 6/35
w obrgbie B-41), w rejonie skrzyZowania z ul. Lnianq.

W wyniku oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 14.08.2018 r. pzez inspektor6w
Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, ustalono, 2e dtzewa wnioskowane do usunigcia
to (numeracja drzew wedlug wniosku Strony):
- nr 1 - 1 szt. dwupniowej topoli wloskiej (o obwodach pni 117 cm i 139 cm, mierzonych na wysokoSci

130 cm) - drzewo ma zasychajqcq koronq (posusz stanowi okolo 50% jej objgtoSci), jego pieh jest prosty,
ale przy jego podstawie (od strony poludniowo-wschodniej) stwierdzono prochniejqcy ubytek; system
korzen iowy topoli jest zakryty',

- nr 2 - 1 szt. topoli wloskiej (o obwodzie pnia 101 cm, mierzonym na wysoko6ci 130 cm) - drzewo
ma zasychajqcq korong (posusz stanowi okolo 50% jej objgtoSci), jego pieh jest lekko pochylony
w strong wschodniq (w strong chodnika dla pieszych i jezdni ul. Rydzowej) i wok6t podstawy posiada
pr6chniejqce ubytki; po stronie zachodniej pnia drzewa widoczny jest naderuvany i odslonigty fragment
jednego korzenia.

Obie topole rosnA w pasie drogowym ul. Rydzowej w t-odzi (dzialka nr 6/35 w obrgbie B-41), w rejonie
skrzyZowaniazul.Lnianq(drzewonrl-przyskrzy2owaniuzul.Lnianq,adrzewonr2-nap6lnoc
od skrzyZowania z ul. Lnianq). Opr6cz jezdni ul. Rydzowej w poblizu objqtych wnioskiem dzew znajduje sig
chodnik dla pieszych i Sciezka rowerowa. Topola nr 1 jest du2a, a topola nr 2 jest Sredniej wielkoSci;
oba drzewa majq wartoSi przyrodniczq (m.in. neutralizacja zanieczyszczefi atmosferycznych i produkcja
tlenu) oraz walory krajobrazowe (wspoltworzq przyuliczny szpaler topol wloskich), nie posiadajq
wartoSci kulturowej. Podczas oglqdzin terenowych w obrqbie ww. drzew nie stwierdzono obecnoSci
dziko wystqpujqcych okaz6w gatunk6w chronionych. Oglgdziny terenowe wykazaly ponadto, 2e istnieje
mozliwoSe wykonania nasadzefi zastqpczych zgodnie z projektem przedlozonym ptzez wnioskodawcq.

W toku postgpowania ustalono, 2e dzialka nr 6/35 w obrqbie B-41 w Lodzi, na terenie kt6rej
znajdujq sig topole wtoskie wnioskowane do usunigcia, stanowi pas drogowy drogi publicznej (drogi
powiatowej) - ul. Rydzowej. Jednak zgodnie zarI..83a ust. 2a ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolily Dz. U. z 2018 r., poz. 1614), uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony
Srodowiska wymagajq zezwolenia na usunigcie drzew rosnqcych w pasie drogowym drogi publicznej,
z wylqczeniem obcych gatunkow topoli.

Majqc na uwadze, ze objgte wnioskiem topole wloskie zamierlq i nie rokujq szans na prze2ycie
z ptzyczyn niezaleZnych od wnioskodawcy (wskutek wyprochnienia pni), a tak2e stwarzajq zagro2enie
bezpieczehstwa ludzi, mienia i ruchu drogowego (posiadajq wyprochnienia przy podstawie pni, a drzewo
nr 2 jest ponadto pochylone i ma nadenrvany fragment systemu korzeniowego, dlatego tez istnieje zagro2enie,
ze podczas silnego wiatru zlamiq siq i przewrocq w stronq chodnika dla pieszych, Sciezki rowerowej
lub jezdni ul. Rydzowej oraz przemieszczajqcych siq w poblizu ludzi i pojazdow), dzialalqc w oparciu
o art. 86 ust. 1 pkt4,5 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, MarszalekWojewodztwa
t-6dzkiego udzielit zezwolenia na ich usunigcie 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 tre5ci cytowanych przepisow 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 zabytk6w), a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq
starosty, zezwolenie wydaje marszalek wojew6dztwa. JednoczeSnie biorqc pod uwagg rozmiar, wartoSc
przyrodniczq iwalory krajobrazowe usuwanych topolwloskich, atakle fakt, iZ istnieje mozliwoS6 wykonania
nasadzefi zastgpczych nowych drzew na terenie pasa drogowego ul. Rydzowej w t-odzi, zezwolenie
na usuniqcie topol uzalezniono od wykonania nasadzeh 2 szt. drzew li6ciastych, nalezqcych do gatunku
i odmiany - klon zwyczajny 'Columnare', okreSlonych w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie
do dnia 31 grudnia 2020 r.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do SamorzEdowego Kolegium Odwotawczego

w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojewodztwa 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 decyli (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze ztzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojewodztwa t-odzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postqpowan ia adm in istracyj nego).
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Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna
z 2Edaniem wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania
(art. 130 $ 4 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane
zostanie jako usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bgdzie podstawq
do wymierzenia administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).
Je5li posadzone w zamian za usuniqte drzewa nasadzenia zastqpcze, o ktorych mowa w punkcie 4
sentencji niniejszej decyzji, nie zachowajq zywotno6ci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z ptzyczyn zaleznych
od posiadacza nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania
nasadzeh zastqpczych. W przypadku niewykonania nasadzefi zastgpczych zgodnie z zezwoleniem bqdq
mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy
o ochronie przyrody).
Uzyskanie niniejszej decyli na usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci m{odocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzql
objgtych ochronq prawnE @rt. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdz gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymad wycinkg drzew oraz zwr6ci6 siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza decyzja nie jest tozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstqpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.

Otzvmuia:
(i\ Gmina Miasto t-6dz
" ul. Piotrkowska 104

90-926 L6d2
Adres korespondencii:
Zarzqd 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.22018 r. poz. 1044) - zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,ko|.4, pkt 6.
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