
DECYZJA

orzeka:
1' zezwolil' Gminie Miasto l-o!2na usunigcie siedmiu sztuk drzew, wymienionych w ponizszejtabeli nr 1,znajdujqcych sig na terenie Pasazu Abramowskiego.w Lodzi (dzialka nr 139141w obrgnie s-g), zgodniez lokalizaq4 wskazanq na mapie dolqczonej do riniosku zn)i: ZZM.wzM.ztJ.5oo.644.2O17.SR z dnia18.09.2017 r.:

Tabela nr 1'wykaz d|zewzakwalifikowanych do usunigcia bez naliczenia oplatorazwskazanych w ich przypadkunasadzeh zastqpczych.

Marszalek Wojew6dztwa L6dzkieg o

RSil.71 20. 3. 409.2017 . AW t-6d2, dnia listopada 2Oj7 r.

L.p. Numer
dzewa

na mapie
lolqczone

do
wniosku

Nazwa
gatunku
drzewa

Obw6d pnia
drzewa

rnierzony
na wysoko6ci

130 cm
(w cm)

Obw6d
pnia dzewa

o wigceJ
nii 1 pniu,
wyliczony
w oparciu
o art. 85

ust. 2 pkt I
ustawy

o ochronie
pzyrody
(w cm)

Uwagi
do opisu dzewa

zawaftego w tre5ci
wniosku

Nasadzenia zastepcze
drzew

(w sztukach)

1 15 Sliwa domowa
mirabelka 80

1 jabloh rajska

z 33 Jablofi rajska
'Liset' 78

1 jabloh rajska

J 47 Klon polny
1 jabloh rajska

4 63
Sliwa domowa

mirabelka
(4-pniowa)

67, 63, 63 i 50 155

blqdnie okreSlona jako
drzewo 2-pniowe
o obwodach pni
71cmi60cm

1 jabloh rajska

c 150 Jesion wyniosly 164
1 jablori rajska

o 172 Klon zwyczajny 3B

blqdnie okre6lony we
wniosku jako 2-pniowy
jesion pensylwahski

o obwodach pni 38 cm
i 38 cm; klon ma na

wysokoSci 5 cm obw6d
pnia wynoszqcy 55 cm

7 176 Sliwa domowa 77

RAZEM 5 sztuk drzew



2 lJzale2ni6 wydanie zezwolenia na usunigcie drzew o numerach 15, 33, 47,63 i 150, wymienionych
w punkcie 1, od wykonania przez Gming lVliasto L6d2 nasadzeh zastqpczych w lqcznej liczbie pigciu
sztuk drzew (nasadzenia zastqpcze za poszczeg6lne usuwane drzewa wskazane zostaly w si6dmej
kolumnie tabeli nr l zawartej w punkcie 1). Materialem nasadzeniowym majq by6 sadzonki drzew,
nale2qcych do gatunku jablori rajska, o dobrze wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych
brylach korzeniowych oraz o obwodach pni nie mniejszych ni2 12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).

Podczas sadzenia bryly korzeniowe drzew nale2y przysypa6 ziemiq na r6wni z szyiq korzeniowq
i docelowym poziomem gruntu. Posadzone drzewa nale2y zabezpieczyd przed zniszczeniem poprzez
palikowanie (do tego celu naleZy zastosowai 2 lub 3 paliki, powiqzanez pniem dzewa pod jego koronq
za pomocq elastycznej ta6my w taki spos6b, aby pieri drzewa mial swobodg niewielkiego ruchu),

Nie nalicza6 oplaty za usunigcie 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.

Zezwolii, Gminie Miasto Lod2na usunigcie czterdziestu dw6ch sztuk drzew, wymienionych w poni2szej

tabeli nr 2, rosnqcych na terenie Pasa2u Abramowskiego w l.-odzi (dzialki o numerach 139141

i 141t21 w obrgbie S-8), zg.odnie z lokalizacjq wskazanq na mapie dolqczonej do wniosku znak:
22M.WZM.2U.500.644.20 1 7. S R z dnia 1 8.09.20 1 7 t ..

Tabela nr 2.\Nykaz drzew zakwalifikowanych do usunigcia z naliczeniem oplaty oraz wskazanych w ich pzypadku
nasadzei zastgpczych.

L.p. Numer
drzewa

na mapre
lolqczone

do
wniosku

Nazwa
gatunku
dzewa

Obw6d pnia
drzewa

miezony
na wysokoSci

130 cm
(w cm)

Obw6d
pnia dzewa

o wiqcej
ni2 1 pniu,
wyliczony
w oparciu
o art. 85

ust. 2 pkt 1

ustawy
o ochronie
przyrody
(w cm)

Uwagi
do opisu drzewa

zawartego w tre6ci
wniosku

Nasadzenia zastepcze
drzew

(w sztukach)

1 7
Bez czany

(forma
drzewiasta)

83 1 jablofi rajska

z 10
Jesion

pensylwaiski 129 1 jablofi rajska

17 Klon zwyczajny 132
we wniosku okreSlony

jako klon pospolity 1 jablofi rajska

4 24
Klon srebrzysty

(3-pniowy) 148, 113 i 85 247
1 9169 po6redni 'Paul's

Scarlet'

5 25
Klon srebrzysty

(3-pniowy) 178, 162 i 111 314,5
1 9169 poSredni 'Paul's

Scarlet'

o 26 Klon srebrzysty 85 1 jabloh rajska

27 Klon srebrzysty 128 '1 jabloh rajska

8 43
Sliwa domowa

mirabelka
109 1 jabloh rajska

I 44 Jabloh rajska
'Liset' 84 1 jabloh rajska

10 45 Grusza polna 85 1 jablod rajska

tl 46 Klon polny 79 1 jablofi rajska

12 48 Klon polny BB 1 jabloh rajska

13 68
Sliwa domowa

mirabelka
(3-pniowa)

77,70 i 66 145

okreSlona jako dzewo
4-pniowe o obwodach pni

77 cm,70 cm, 66 cm
i 60 cm; pieh o obwodzie

60 cm odlamal siq
podczas wichury

1 jabloh rajska

14 70
Klon srebrzysty

(2-pniowy) 133 i 105 185,5 1 jabloh rajska

15 71 Klon srebrzysty 122 1 jablofr rajska

16 74 Klon srebrzysty 102 1 jabloh rajska

4



17 75 Klon srebrzysty 121 '1 jabloh rajska
1B 79 Klon polny 49

1 jablofi rajska
10 80 Klon polny 46

1 jabloh rajska
20 81 Klon polny 70 1 jabloh rajska

21 82 Wiezba biala
(2-pniowa) 138 i 120 198 1 9169 poSredni 'Paul's

Scarlet'
22 85 Wierzba biala

(2-pniowa) 185 i 173 271,5 1 9169 poSredni 'Paul's
Scarlet'

118 Klon zwyczajny 64 we wniosku okreSlonv
jako klon pospolity 

- 1 jabloh rajska

24 119 Grusza polna 7B 1 jabloi rajska

zc 119A Klon zwyczajny 40 we wniosku okreSlony
jako klon pospotity 1 jabloh rajska

zo 131
Sliwa domowa

mirabelka
(2-pniowa)

82i 54 109 1 jabloh rajska

27 134 Jesion wyniosly vo
1 jablod rajska

28 136 Grusza
pospolita 105

w uzupelnieniu do
wniosku okreSlona jako

grusza europejska
1 jabloh rajska

29 138 Swierk | ^-pospolity I o" 1 jabloh rajska

an 139
Swierk

pospolity
(2-pniowy)

85i60 115 1 jabloh rajska

31 144 Jodla
jednobaruvna 80 'l jabloh rajska

32 145 Klon jawor 174 2 glogi poSrednie
'Paul's Scarlet'

149 Jesion wyniosly 180 2 glogi poSrednie
'Paul's Scarlet'

34 153 Jesion wyniosly 161 1 jabloh rajska

154 Klon srebrzysty 247 2 glogi poSrednie
'Paul's Scarlet'

36 158 Jesion wyniosly 66 1 jabloh rajska

5I 165 Jesion
pensylwafiski 46

1 jabloh rajska

ea 166
Jesion

pensylwahski
(2-pniovrry)

48i22 59 1 jabloh rajska

39 167 Klon zwyczajny 52 1 jablon rajska

40 170
Klon zwyczajny

(4-pniowy) 32,30,25 i 15 o/ 1 jabloh rajska

41 174 Jesion
pensylwahski 54

1 jabloh rajska

4 '"_l
Jesion

pensylwahski
(3-pniowy)

58,5 1 jab.loh rajska

RAZEM 45 sztuk drzew

A

pomocq elastycznej taSmy w taki spos6b, aby pieri



Ustali6:

a) termin wykonania nasadzef zastgpczych, o kt6rych mowa w punktach 2 i 5, C-9-d-n!eLql!9!9 3.

2018 r.;

b) lokalizacjq wykonania nasadzef zastgpczych, o kt6rych nrowa w punkcie 2, na terenie PasaZu

Abramowskiego w t-odzi (dziatka nr 139142 w obrqbie S-8), w miejscach wskazanych w zalqcznlku
nr 1 do niniejszej decyzji, stanowiqcym kserokopiq fragmentu projektu nasadzeh zastgpczych
dolqczonego do wniosku znak: ZZM.\NZM.2U.500.644.2017,SR z dnia 18.09.20'17 r.;

c) lokalizacjq wykonania nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 5, na terenie Pasa2u

Abramowskiego w Lodzi (dzialka nr 139142 w obrqbie S-8), w miejscach wskazanych w zalqczniku
nr 2 do niniejszej decyli, stanowiqcym kserokopiq fragmentu projektu nasadzeh zastgpczych
dolqczonego do wniosku znak: 22M.W2M.2U.500.644,2017.SR z dnia 18.09.2017 r'

Zobowiqzal Gming Miasto L6d2 do pzedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa Lodzkiego informacji
o wykonaniu nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w punktach 2 i 5, w terminie 14 dni od dnia
ich wykonania, wraz z zalqczeniem planu sytuacyjnego z zaznaczonq lokalizacjq posadzonych drzew,
podaniem ich nazw gatunkowych iodmian oraz obwod6w ich pni (zmierzonych na wysoko6ci 100 cm).

Naliczy6 oplatg za usunigcie drzew, wymienionych w punkcie 4, w wysokoici 127 645,00 zl (slownie:

sto dwadzie6cia siedem tysigcy sze6iset czterdzie6ci pigi zlotych i zero groszy), wynikajqcq z obliczenia
zawartego w poni2szej tabeli nr 3:

Tabeta nr 3. Tabela z wyliczeniem oplaty za usunigcle drzew, wymienionych w punkcie 4.

L.p. Numer
dzewa

na mapie
dolqczonej
do wniosku

Nazwa gatunku
dzewa

Obw6d
pnia

dzewa
miezony

na wysoko6ci
1,3 m

(w cm)

Obw6d
pnia drzewa

o wigcei
ni* I pniu,
wyliczony
w oparciu
o art. 85

usf. 2 pkt I
ustawy

o ochronie
pzyrody
(w cm)

Stawka
oplaty za
usuwanie
drzewa
(w zl)

Oplata
(w zl)

1 7 Bez czarny (forma dzewiasta) 83 25 2075,00

2 10 Jesion pensylwahski 129 JU 3870,00

17 Klon zwyczajny 132 JU 3960,00

4 24 Klon srebrzysty (3-pniowy) '148, 113 i85 247 15 3705,00

25 Klon srebrzysty (3-pniowy) 178,162i 111 314,5 15 4717,50

o 26 Klon srebrzysty 85 12 1020,00

7 27 Klon srebrzysty 128 15 1920,00

8 43 Sliwa domowa mirabelka 109 ?n 3270,00

I 44 Jablo6 rajska'Liset' 84 4620,00

'10 45 Grusza polna 85 4675,00

11 46 Klon polny 79 4345,00

12 48 Klon polny 88 55 4840,00

13 68
Sliwa domowa mirabelka

(3-pniowa)
77 ,70 i 66 145 30 4350,00

14 70 Klon srebrzysty (2-pniowy) 133 i 105 185,5 2782,50

15 71 Klon srebrzysty 122 tc 1830,00

16 74 Klon srebrzysty 102 tc 1530,00

17 75 Klon srebrzysty 1z',| 15 181 5,00

1B 79 Klon polny 49 55 2695,00

19 80 Klon polny 46 55 2530,00

20 81 Klon polny 70 3850,00

21 82 Wierzba biala (2-pniowa) 138 i 120 198 15 2970,00

22 85 Werzba biala (2-pniowa) 185 i 173 271,5 4072,50

ZJ 118 Klon zwyczajny 64 25 1600,00

e



24 119 Grusza polna 78 AE 4290 0025 119A Klon zwyczajny 40 25 1000,00
26 131 Sliwa domowa riraU"ff,t

(2-pniowa) 82i 54 109 30 3270,00
zl 134 Jesion wyniosly 96

105

25 2400,00
28 't 36 Grusza pospolita

70 7350,0029

30

138 Swerk pospolity 65 25

30

1625,00
139 Swierk pospolity

(2-pniowy) 85i60

80

115 3450,00
14 1U Jodla jednobanrma

25 2000,00
32 145 174 30 5220,00149 resron wyniosly 't 80 30 5400,0034 153 Jesion wyniosly 161

247
30 4830 0035 154 Klon srebrzysty
15 3705,00

158 Jesion \ /yniosly 66

46
z5 1650,0037 165 Jesion pensylwahski
25

38 166 Jesion pensylwahski (2-pniowy,l 48i22
52

59 25 1475,0039 167 Klon zwyczainV
ZJ 1300,0040 170 zWczany (4-pniorivy) 32, 30, 25 i 15 67 25 1675,00

41 174 Jesion pensylwahski 54

33,28 i 23

25 1350,00
175 Jesion pensylwanski (3-pniowy) 58,5 25 1462,50

RAZEM 127645,00

o

10

11

Odroczyf, termin uiszczenia przez G
mowa w punkcie 8, na okres trzech la i 127 645'00 zl, o kt6rej
wskazanego w podpunkcie a w punt<cie nasadzef zastgpczych,

okre6|i6terminuSuni9ciadrzew,Wymienionychwpunktach1ia,@

L6d2, w czesci dotyczqcej wydania

"'_a'ffj 
J: 1' t"-TtH! [xE!H;

17.SR z dnia 18.09.2 Ol7 r.:
Tabela nr 4.Wykaz ro6lin, w paypadku kt6rych umorzono postgpowanie.

UZASADNIENIE

Nazwa gatunku
dzewa lub krzewu

Obw6d pnia
drzewa

mtezony
na wysokoSci

130 cm
(w cm)/

powiezchnia
krzewu w m2

Uwagi
eto opisu drzewa lub kzewu

zawartego
w treSci wniosku

jako okaz 2-pniowy
hpni23cml26cm

blgdnie okre6lony we wniosku
jako 2-pniowy jesion

pensylwahski o obwodach pni
38cmi38cm



pospolitych o numerach '138 i 139, 1 sztukijodly jednobanvnej nr 14,4,1 sztuki klonu jawora nr 145,2 sztuk

klon6w zwyczajnych o numerach 167 i 170 oraz 1 sztuki Sliwy owocowej nr 176) z terenu Pasa2u

Abramows(iego w t-odzi (dzialki o numerach 139141 i 141121w obrqbie S-8), zloZony przez Gminq Miasto L6dz,

reprezentowanq przez Paniq Ewelinq Wr6blewskq - p.o. Dyrektora Zarzqdu Zieleni Miejskiej w l-odzi'

W uzasadnieniu 
'podano, 

2e konieczno6c usuniqcia drzew wynika z ich kolizji z realizaqq inwestycji
pn. ,,Zagospodarowanie zespolu kom6rek lokatorskich na terenie PasaZu Abramowskiego"; drzewa

usytuowine sq na stropach kom6rek orazw ich bliskim sqsiedztwie; podczas remontu iwyburzania komorek

naitqpi wywrot drzew. We wniosku zadeklarowano tak2e mo2liwo56 wykonania nasadzeh zastqpczych

5'1 situk drzew w terminie do 30.'11.2018 r. Do wniosku dolqczono m.in. mapq (fragment projektu

zagospodarowania terenu) zlokalizaqq drzew przewidzianych do usunigcia oraz mapq z projektem nasadzefi

zaitgpczych 5'l szt. drzew (w tym 10 szt. gtog6w po6rednich'Paul's; Scarlet' i 41 szl. jabloni) planowanych

do wytonania na terenie Pasa2u Abramowskiego w t-odzi (na dzialce nr 139142 w obrqbie S-8)'
W odpowiedzi na wezwanie znak: RS11.2120.3.409.2017.AW z dnia 04.10.2017 r. do uzupelnienia

brak6w formalnych wniosku i materialu dowodowego, w dniu 11.1(1.2017 r. do Urzqdu Marszalkowskiego

Wojew6dztw" l6drti"go wplynglo pismo znak: 22M.W2M.ZU.500.644.1.2017.SR z dnia 10.10.2017 r.,

w 1i6rym podano m.in., 2e nazwa gatunku drzew o numerach 33i 44 to jablori rajska odmiany'Liset', drzewo

nr 136to grusza europejska, a drzewo nr 176 to Sliwa domowa. Poinfclrmowano r6wnie2, 2e planowany termin

usunigcia drzew to 31.12.2017 r. Do pisma dolqczono m.in.:
- o6wiadczenie Pani Eweliny Wr6blewskiej, dzialalqcej na mocy upowa2nienia nadanego jej na mocy

zarzqdzenia Prezydenta Miasta Lodzi nr 68254/ll/17 z dnia 4 wrze6nia 2017 r., o posiadanym przez

wnioikodawcq tytule prawnym wladania terenem Pasa2u Abramowskiego w t-odzi (Gmina Miasto t-6d2

jest wlaScicielem nieruchomo6ci na podstawie ksiqg wieczyritych o numerach LDI M/00089989/7

i LD'1M/001 3465217)',
- decyzjq Prezydenta Miasta Lodzi nr DAR-UA-V|.265.P.2017 z dnia 04.09.2017 r. o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego;
- opracowinie: ,,Projekt wykonawczy budowy publicznego ciqgu pies;zego w Pasa2u Abramowskiego" z lipca

2017 r.
ponadto w toku postqpowania w uzupelnieniu do wniosku do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa

t-6dzkiego dostarczono decyzjq Prezydenta Miasta Lodzi nr DARI-UA-|.2137.2017 z dnia 24.10.2017 r'

o pozwo'ieniu na budowg puOtiiinego ciqgu pieszego Pasa2u Abramr:wskiego wraz z przebudowq i rozbi6rkq

czgsci kom6rek lokatorskich, dzialki o numerach 139141 i 141121 w okrrqbie S-8 w t-odzi, atak2e zwr6cono siq

z pro6bq o wydlu2enie terminu usunigcia drzew do dnia 31 .03.2018 r. Natomiast w dniu 07.11.2017 r. wptynql

e-mail, w t<tOiym sprecyzowano, 2e jablonie majqce stanowi6 nasadzenia zastqpcze to jablonie rajskie'
podcias oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 19.10.2017 r. ptzez inspektor6w Urzqdu

Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego z udzialem przedstawicielek wnioskodawcy, ustalono, 2e drzewa

wnioskowane do usunigcia to (numeracja ro6lin wedlug numer6w na tnapie dolqczonej do wniosku Strony):
- nr 7 - 1 sz1. bzu czarnego (forma drzewiasta, o obwodzie pnia 83 cm na wysoko6ci 130 cm);
- nr 8 - krzew bzu czarnego (zajmujqcy powierzchniq 4 m2; we wniosku okre6lono go jako okaz dwupniowy

o obwodach pni 23 cm i 26 cm);
- nr 10 - 1 szt. jesionu pensylwariskiego (o obwodzie pnia 129 cm na wysoko5ci 130 cm);
- nr 15 - 1 szt. Sliwy domowej mirabelki (o obwodzie pnia 80 cm na wysokoSci 130 cm);
- nr 17 - 1 szt. klonu zwyczajnego (o obwodzie pnia 132 cm nawysoko6;ci 130 cm);

- nr 18 - 1 szt. jesionu pensylwariskiego (o obwodzie pnia 141 cm na wysokoSci 130 cm);

- nr 24 - 1 szt. trzypniowego klonu siebrzystego (o obwodach pni 148 cm, 113 cm i 85 cm na wysokoSci

130 cm);
- nr 25 - 1 szt. trzypniowego klonu srebrzystego (o obwodach pni 162 cm, 111 cm i 178 cm na wysoko6ci

'130 cm);
- nr 26 - 1 szt. klonu srebrzystego (o obwodzie pnia 85 cm na wysokosci 130 cm);
- nr 27 - 1 szt. klonu srebrzystego (o obwodzie pnia 128 cm na wysoko6ci 130 cm);
- nr33-1szt, jabtonirajskiej 'Liset'(oobwodziepniaTScmnawysokoSci 130cm);

- nr 43 - 1 szt. Sliwy domowej mirabelki (o obwodzie pnia 109 cm na wysokoSci 130 cm);

- ff 44- 1 szt. jabtoni rajskiej 'Liset' (o obwodzie pnia 84 cm na wysoko6ci 130 cm);

- nr45- 1 szt. gruszy polnej-(o obwodzie pnia 85 cm nawysokosci 130 cm);

- nr 46 - I szl. klonu-polnego (o obwodzie pnia 79 cm na wysokosci 130 cm);

- nr 47 - 1 szt. klonu polnego (o obwodzie pnia 87 cm na wysoko6ci 1 30 cm);

- nr 48 - 1 szt. klonu polnego (b obwodzie pnia 88 cm na wysoko6ci 130 cm);

- nr 63 - 1 szt. czteiopnio--w"j Sti*y domowej mirabelki (o obwodach pni 67 cm, 63 cm, 63 cm i 50 cm

na wysoko6ci 130 cm; we wniosku drzewo blqdnie okreSlono jako 2-pniowe, o obwodach pni 71 cm

i60 cm);
- nr 68 - 1 szt. trzypniowej Sliwy domowej mirabelki (o obwodach pni 66 "t'19 

cmi-77 cm na wysoko6ci

130 cm; we wniosku okreSlonejjako drzewo 4-pniowe, o obwodaclt pni 60 cm, 66cm, 70 cm i 77 cmi wedlug

informacji uryrr"ny.6 od przedstawicielek wnioskodawcy - pieri o obwodzie 60 cm odlamal si9 od Sliwy

podczas wichurY);

6



odach pni 10.5 
9m. i 133 cm na wysokoSci 130 cm);

cm na wysoko6ci 130 cm);
cm na wysoko5ci 130 cm);
cm na wysokoSci 130 cm);

na wysoko6ci 130 cm);
na wysoko6ci 130 cm);
na wysoko6ci 130 cm);
pni 138 cm i 120 cm na wysokoSci 130 cm);
pni 185 cm i 173 cm na wysoko6ci 130 cm);
4 cm na wysokoSci 130 cm);
na wysoko6ci 130 cm);

30 cm);
i 82 cm na wysokoSci 130 cm):
0 cm);

cm na wysoko6ci 130 cm; w uzupelnieniu do wniosku

nr 138 - 1 szt. swierku pospolitego (o obwodzie pnia 65 cm na wysokosci 130 cm);

ii11:^:1 :tl *Xll,::y""^r::,y:,,1,J^:..,t1,,:q? q"*y:J,"r, piiis ., i qo 
",,n" wysokosci 130 cm);nr l"j!- '! szt. jodly jednobanrvnej (o obwodzie 

-pnii 
ao "r n" *vrokosci 130 cm);n 11?-'! szt' ktonu jawora (o obwodzie pnia 174.r n" *y"okos"i rso .m);nr 149 -'l szt. jesionu wyniosrego (o obwodzie pnia 1g0 cm na wysot<osci .150 cm);

:i1:l:1 ::l i::i::: Yl::Pi: j9 gpwolzie onia tl! "' n" *v'or.os"i 130 cm);nr 153 - 1 szt. jesionu wyniosrelo io ouwooiie pnia 161 ", n" *yrotffi iil;ili;
2i12:_ I ::j l*l::l:p:fl:l:9" (o obwodzie pnia 247 ", "" *v,orosci 130 cm);nt'1!9 - 1 szt. jesionu wynioslego (o obwodzie pnia 66 "r n" *viokosci 130 cm);

li1?l-_,,.="t;j":::::::.1:4y?l:,!i"so (o obwbdzie pni" +o 
"r'na 

wysoxosci 130 cm);

?!,i3i.; 
1 szt' dwupniowego jesionu pensylwadskiego (o ooroJ""h pni 48 cm i z:i.' cm na wysokosci

nr 167 - 1 szt. klonu zwyczajnego (o obwodzie p.nia s2 cm na wysokosci 130 cm);nr 170 - 1 szt' czteropniowegb klonu zwyczajnego to oo*od"ch pni 30 cm,2s cm,32 cm i 1s cmna wysoko6ci 130 cm);

o obwodzie p 130 cm
o (o obwodzie i 130 cm
we wniosku drzewo
i38 cm;

pnia 54 cm na wysoko6ci 130 cm);
(o obwodach pni 2g cm, 33 cm i 23 em nawysokoSci



wnioskodawcy wniosla do protokolu oglqdzin informacjg, 2e burjki dla ptak6w i nietoperzy zostanq

przewieszone na sqsiednie drzewa. Podczas oglgdzin ustalono r6wnie2, 2e teren Pasa2u Abramowskiego jest

w znacznym stopniu zadrzewiony, ale istnieje mo2liwo6c wykonania nasadzeh zastqpczych wedlug projektu

dolqczonego do wniosku Strony.' 
Majqc na uwadze, 2e w koronie jesionu pensylwalrskiego nr 18 znajduje sig gniazdo sierp6wki

) - gatunku ptaka objgtego o na a

dnia 16 grudnia 20'16 r. w sP wej r'

eniem znak: RS11.7120.3.409.2 017 a

i-6dzkiego zawiesil z urzgdu postqpowanie w spraw na o

drzewa, a w my6l art. 1bO 5 t kodet<su postqpowania administracyjnego wezwal,Gming Miasto t6d2
do wystqpie nia ze stosownyh wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi

o wyriZenie zgody na odstgpsiw a od zakazow obowiqzujqcych w stosunku do chronionych gatunk6w zwierzqt,
po prieanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowego, majqc na uwadze decyzje Prezydenta

Miasta t-odzi: nr DAR-UA-V|.265.P.2017 z dnia 04.09.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycjicelu publicznego

oraz nr DAR-UA-1.2137.2017 z dnia 24.10.2017 r. o pozwoleniu na budowq, Marszalek Wojew6dztwa

t-6dzkiego udzielil zezwolenia na usuniqcie drzew, wymienionych w punktach 1 i 4 sentencji niniejszej decyzji'
podstawg prawnE do wydania decyli w przedmiotowym zakresie stanowiq art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1

i art. 90 ustawy z dnia i6 kwietnia-2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22016 r., po2.2134

ze zm.). Z treSci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu

nieruchomo6ci lub jej czgsci niewpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta,

a w przypadku, gdf prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, zezwolenie wydaje

marszalek wolewOO2twa.Zezwolenia na usunigcie 42 szt. drzew, wymienionych w punkcie 4 sentencji niniejszej

decyzji, zgodhie z art" 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, udzielono

z r6wnoczesnym naliczeniem oplaty w wysokoSci 127 645,00 zl, wynikajqcej z wyliczenia zawartego w tabeli

nr 3 w punkcie 8 sentencji decyzji, z uwagi na ich kolizjq z planowanq inwestycjq (budowa publicznego ciqgu

pieszego pasa2u Abramowskiego wraz z przebudowq i rozbi6rkq czq$ci kom6rek lokatorskich). Przedmiotowe

drzewJsq w dobrym lub Srednim stanie zdrowotnym, ale uniemo2liwiajq przeprowadzenie prac budowlanych,

poniewa2 rosnE na stropach lub w pobli2u kom6rek przewidzianych do rozbi6rki lub przebudowy (drzewa

o numerach inwentaryzacyjnych 7,10,17,24,25,26,27,43,44,45,46,48, 68,70,71,74,75,79,80, 81'82,
85, 118, 11g, 119A, i31 ,1'24, 138, 165, 166, 167, 170, 174,175) albo kolidujq z budowq nawierzchni ciqgow

komunikacyjnych (drzewa o numerach 136, 139, 144,145,149, 153, 154,158,174,175);przy czym korzenie

drzew znaldujqcyitl siq w poblizu demontowanych lub budowanych obiekt6w bqdq musialy byi podczas

prowadzenia biac zreOut<owane w stopniu, kt6ry uniemozliwi im prawidlowy wzrost i zachowanie 2ywotno6ci,

alak2eznacznie naruszy ich statykq. Wysoko66.oplatza usunigcie drzew ustalona zostala w oparciu o przepis

art. 85 ust. 1 ustawy o ochronie przyroOy. Oplatq za usunigcie ka2dego drzewa ustalono mno2qc liczbq

centymetr6w obwodu pnia drzewa mierzonego na wysoko6ci 130 cm istawkq oplaty, wynikajqcq z tre6ci

rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysoko6ci stawek oplat za usuniqcie

drzew i krzew6w (Dz. U. 22017 t., poz. 1330). W my6l art. 85 ust. 2 pkt I ustawy o ochronie przyrody,

w przypadku ka2dego drzewa posiadajqcego kilka pni na wysoko6ci 130 cm,za obw6d pnia drzewa przyj9to

sumg"obwodu pnia o najwiqkszym obwodzie oraz polowy obwod6w pozostalych pni.' 
Majqc'na uwadze'warlo6ci przyrodnicze ikulturowe drzew wymienionych w punkcie 4 sentencji

niniejszej d-etyzji, alak2elakt,i2istnieje mozliwo66 wykonania nasadzeh zastqpczych nowych drzew na terenie
pasjzu Abramowskiego w t-odzi, zezwolenie na usunigcie drzew uzale2niono od wykonania nowych nasadzei
45 sztuk drzew (10 szt, glog6w po6rednich'Paul's Scarlet'i 35 szt. jabloni rajskich), okre6lonych w punkcie 5

sentencji niniejszej decy4i,-w terminie do dnia 30 listopada 2018 r., w miejscach wskazanych w zalqczniku

nr 2 do ninielsiel ciecy4\, itanowiqcym kserokopie fragment6w projektu nasadzeh zastqpczych przedlozonego

przez wnioskodiwca. Termin uiszczenia oplaty za usuniqcie drzew, zgodnie z arl. 84 ust. 3 ustawy o ochronie
'przyrody 

odroczono na okres 3 lat od dnia uplywu terminu wykonania nasadzei zastqpczych, wskazanego

w fodpunkcie a w punkcie 6 sentencji decyzji, czyli do dnia 30 listopada 2021 r. Je2eli posadzone drzewa

zachowajq 2ywotno6c po uplywie tr2ech iai od dnia uplywu terminu wykonania nasadzefi zastqpczych

lub nie iachowajq Zywotnosci z przyczyn niezale2nych od posiadacza nieruchomoSci, nale2noSc z tytutu

ustalonej oplaty za usuniecie drzew uiegnie umozeniu na podstawie decyzji Marszatka Wojewodztwa

t-6dzkiego, W ihteresie wnioskodawcy leay zatem, 2eby wprowadzone nasadzenia miaty najwy2szq jako56

oraz obj-gte byly szczeg6lnq troskq, ochronq i pielqgnacjq, w tym podlewaniem i mechanicznq ochronq przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Natomiast Joecyzjl,

pomimo i2 koliduj stroPach

kom6rek przewid ciqg6w

komunikacyjnych) 86 ust' 1

pkt 4 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Oglgdziny terenowe wykazaly,

Ze przedmiotowe drzewa (o numerach inwentaryzacyjnych 15, 33, 47,63, 150, 172 i 176) obumarly

lub nie rokujq szans na prze2ycie z przyczyn niezale2nych od wnioskodawcy (wskutek wypr6chnienia pni,

zaatakowania przez grzyby, wzrostu w duZym zagqszczeniu innych drzew) albo stwarzajq zagro2enie



arsza+ek Wojew6dztwa t_

usuniqcie drzewa nr 17
ustawy z dnia 16 kwietnra

, kt6rych obw6d pnia na

tnego i klonu srebrzystego;
inii akacjowej i platanu klonolistnego;

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczonojak sentencji.

Pouczenie:

1' od ninieiszei decyli przysluguje stronie odwolanie do samorzeggyugo Kolegium odwolawczegow l-odzi, wniesione za posrednictwem Marszalka wojew6dztwa t6dzkieg"o, * Gi,i,ini" 14 dni od datyjejotrzymania (art. 127 s1, 129 s 1 ig 2 Kodeksu postipow"ni" 
"orinirtracyjnego).



2. przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania

w terminiswstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S I i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

3. Wtrakcie biegu-terminu do wniesienia odwolania strona mo2ezrzec sig prawa do wniesienia odwolania

wobec organuadministracji publicznej, kt6ry wydal decylq. Z dniem dorqczenia MarszalkowiWojew6dztwa
t-6dzkiego o$wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron
postgpowania, decyla staje sig ostateczna i prawomocna (arl.'127a S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania

adm inistracyjnego).
4, Decylapodiegiwykonaniuprzeduplywemterminudowniesieniaodwolania,gdyjestzgodnaz2qdaniem

wszysit<ictr stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu

postqpowania adm inistracyjnego).
S. Usunigcie drzew, wymienionych w punktach I i 4 sentencji niniejszej decyzji, poza terminem okre6lonym

w puni<cie 10 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako usuniqc;ie drzew bez wymaganego zezwolenia,

co stanowi6 bgdzie podstawg do wymierzenia administracyjnej kary pieniq2nej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy

o ochronie przyrody).
6. JeSli posadzone w zamian za usunigte drzewa, wymienione w punkcie 1 sentencji decyzji, nasadzenia

zastgpcze, o kt6rych mowa w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji, nie zachowajq Zywotno6ci po 3 latach

od dnla uplywu terminu wskazanego w podpunkcie a w punkcie 6 sentencji decyzji lub przed uplywem tego

terminu, zptzyczyn zale2nych od fosiadacza nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownie w drodze decyzji

obowiqzek posadzenia drzew. W przypadku niewykonania nasadzeri zastqpczych zgodnie z zezwoleniem

bqdq miaty zastosswanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy

o ochronie przyrody).
7. Je2eli posadzone w zamian za usuniqte drzewa, wymienione w llunkcie 4 sentencji decyzji, nasadzenia

zastgpcze, o kt6rych mowa w punkcie 5 sentencji niniejszej decyzji, zachowajq zywotno66 po uplywie 3 lat

od dnia uplywu ierminu wykonania nasadzefi zastgpczych, okreSlonego w podpunkcie a w punkcie 6

sentencji niniejszej decyzji lub nie zachowajq 2ywotno6ci z przyczyn niezaleZnych od posiadacza

nieruchomoSci, nal-ezno$i z tytulu ustalonej oplaly za usunigcie drzew ulegnie umorzeniu (art' 84 ust. 4

ustawy o ochronie przyrody). Je2eli natomiast posadzone drzewa, albo niekt6re z nich, nie zachowajq

2ywotno6ci po uplywie 3 tat oO dnia uplywu terminu wykonania okre6lonego

w podpunkcie a w punkcie 6 sentencji niniejszej decyzji, z posiadacza

nieruchomoSci, naliczona oplalaza usunigcie drze r zostanie przelicz alny do liczby

drzew, kt6re nie zachowaly 2ywotno$ci (art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody).

8. W przypadku niewykonanii n-asadzenzaslgpczych (lub czgsciz nich), o kt6rych mowa w punkcie 5 sentencji

ninielizel decyzji, naliczona oplata zostanie przeliczona w spos6b proporcjonalny do liczby drzew, kt6re

nie zbstaiy wykonane zgodnie zzezwoleniem na usunigcie drzew (art. 84 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody).

9. Uzyskanie niniejszej dl=ecyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w

doiyczqcych niszczenia gniazd,jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt objqtych

ochronq prawnq (ar1. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzEt dzikich.

10.W przypadku siwierdzenia obecnoSci gatunk6w :hronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie

wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzymai wycinkq drzew lub krzewu oraz zwr6cii siq

ze stosownvm wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska (art" 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza decyla nie jest to2sama

z uzyskaniem zezwolenia na odstqpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i arl 52 ust. 1 ustawy

o ochronie przyrodY.

z up. Marszalka
Wojew6dztwa t 6dzkiego

Jakub Gajewski
p.o. Dyrektora DePartamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Zalaczniki:
1-. Ml.apa ze wskazaniem nasadzeh zastgpczych, o ktorych mowa w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji,

stanowiqca kserokopig fragmentu projektu nasadzeh zastgpczych przedlo2onego przez wnioskodawca.

2. Mapa ze wskazaniem naJadzeh zasigpczych, o kt6rych mowa w punkcie 5 sentencji niniejszej decyzji,

stanowiqca kserokopie fragment6w projektu nasadzed zastqpczych przedlo2onego przez wnioskodawcq.
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