
Ma rszale k Wojewod zhu a Lodzkiego

RSI l. 71 20. 3 .27 0.2017 . AW t-6d2, dnia 0 1 -09- 2C1i

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, 3i 4, art.83d ust. 1i2, ari..86 ust. 1

pkt 4, 5 i 10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22016 r.,
poz. 2134 ze zm.) oraz arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U.22017 r.,poz.1257)- po rozpatrzeniu wniosku znak'.ZZM.WZM.ZI .5O1.7S1.2017.pS
z dnia 17.07.2017 r. o wydanie zezwolenia na usunigcie trzech top6l mieszahc6w euroamerykahskich
z terenu pasa drogowego ul. Bratyslawskiej w t-odzi, w poblizu skrzyzowania z al. Bandurskiego,
zlo2onego w Urzgdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa t-6dzkiego w dniu 19.07.2017 r. przez Gming Miasto
Lod2 z siedzibq w t-odzi przy ul, Piotrkowskiej 104 (adres korespondencji: Zarzqd Zieleni Miejskiej,
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 l-6d2), reprezentowanE pzez Paniq Eweling Wr6blewskq, Marszalek
Woj ew6dztwa t-6dzki eg o

orzeka:
1. Zezwoli6' Gminie Miasto Lod2 na usuniqcie trzech drzew, rosnqcych na terenie nizej wymienionych

nieruchomoSci w t-odzi (numeracja drzew wedlug wniosku):

posesji nr 17:
- nr 1 - jednej sztuki topoli mieszarica euroamerykahskiego (o obwodzie pnia 143 cm, mierzonym

na wysokoSci 1,3 m);

z al. Bandurskieoo:
- nr 2 - jednej sztuki topoli mieszahca euroamerykahskiego (o obwodzie pnia 110 cm, mierzonym

na wysokoSci 1,3 m);
- nr 3 - jednej sztuki topoli mieszafca euroamerykariskiego (o obwodzie pnia 215 cm, mierzonym

na wysoko5ci 1,3 m).

2. Okre5li6 termin usunigcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 30 czerwca 2018 r.

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

pkt4, 5 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, od wykonania
przez Gminq Miasto t-6dz nasadzeri zastqpczych lzech sztuk drzew, nalezqcych do gatunku
jarzqb pospolity, o dobrze wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych brylach kozeniowych
oraz o obwodach pni nie mniejszych niZ 12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).

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

2018 r.;
b) lokalizacjq wykonania nasadzef zastqpczych, o ktorych mowa w punkcie 4, na terenie

nieruchomo6ci przy ul. Bratyslawskiej w Lodzi (dzialka nr 595i93 w obrgbie P-27), zgodnie
z projektem nasadzeh przedloZonym przez wnioskodawcQ wraz z wnioskiem z dnia 17 07.2017 r.
znak. ZZM.WZM.ZT .501 .7 51 .2017 .P S.

6. Zobowiqza6 Gminq Miasto Lod2 do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego 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, obwodow ich pni
(zmierzonych na wysokoSci 100 cm) oraz zalqczeniem planu sytuacyjnego zzaznaczonq lokalizacjq
posadzonych drzew.

UZASADNIENIE
Dnia 19.07.2017 r. do Urzgdu Marszalkowskiego Wojewodztwa Lodzkiego wplynql wniosek

(pismo znak:22M.W2M.2T.501.751.2017.PS z dnia 17.07.2017 r.) o wydanie zezwolenia na usuniqcie
3 sztuk topol mieszanc6w euroamerykahskich (o obwodach pni: drzewo nr 1 - 143 cm, drzewo nr 2 - 110 cm;
drzewo nr 3 - 215 cm) z terenu pasa drogowego ul. Bratyslawskiej w t-odzi (dzialka nr 595/92 w obrgbie



P-27), w poblizu skrzyzowania z al. Bandurskieg o, zloZony przez Gming Miasto N-od2, reprezentowanE przez
Paniq Eweling Wr6blewskq - p.o. Dyrektora Zarzqdu Zieleni Miejskiej w l-odzi. W uzasadnieniu podano,
ze topole zamieralq. JednoczeSnie zadeklarowano wykonanie nasadzeh zamiennych 3 sztuk drzew,
nalezqcych do gatunku jarzqb pospolity, w terminie do kohca 2018 r. Do wniosku dolqczono mapq
z lokalizacjq drzew do usunigcia i wskazaniem miejsc wykonania nasadzei zamiennych na terenie
nieruchomo5ci przy ul. Bratyslawskiej w N-odzi (dzialka nr 595/93 w obrqbie P-27).

W toku postgpowania, w oparciu o analizg dolqczonej do wniosku mapy przedstawiajqcej lokalizacjg
topolprzeznaczonych do usuniqciaustalono, 2e drzewo oznaczone numerem inwentaryzacyjnym 1 (tj. topola
mieszaniec euroamerykahski o obwodzie pnia 143 cm) nie znajduje sig na terenie dzialki nr 595/92 w obrgbie
P-27 w t-odzi (stanowiqcej pas drogowy ul. Bratyslawskiej), leczna terenie dziatki nr 595/93 w obrqbie P-27
przy ul. Bratyslawskiej (bez numeru) wt-odzi. W odpowiedzinawezwanie do uzupelnienia wniosku, pismem
znak'. 22M.W2M.2T.501.751.2017.PS z dnia 14.08.2017 r. Gmina Miasto L6d2 uzupe,lnila podanie poptzez
dostarczenie o6wiadczenia o tytule prawnym wladania terenem dzialki nr 595/93 w obrgbie P-27 w Lodzi.

W wyniku oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 10.08.2017 r. przez inspektorow Urzqdu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, ustalono, 2e drzewa wnioskowane do usunigcia to (numeracja
drzew wedlug wniosku Strony):
- nr 1 - I szt. topoli mieszahca euroamerykahskiego (o obwodzie pnia 143 cm, mierzonym na wysoko5ci

1,3 m) - drzewo o zasychajqcej koronie (posusz stanowi okolo 80% jej objgto5ci), ma prosty pieh,
bez widocznych ubytk6w i wypr6chnieri; topola roSnie na trawniku, w poblizu ciqgu pieszo-jezdnego
przy ul. Bratyslawskiej w t-odzi (wzdlu2 ktorego parkujq samochody i za ktorym znajduje sig takze wqski
pas trawnika ijezdnia ul Bratyslawskiej), po poludniowej stronie budynku przy ul. Bratyslawskiej 17
(dzialka nr 595/93 w obrgbie P-27):

- ff2 - 1 szt. topoli mieszanca euroamerykafrskiego (o obwodzie pnia 110 cm, mierzonym na wysokoSci
1,3 m)- drzewo o zasychajEcej koronie (posusz stanowi okoto 95% jej objqtosci), ma pieh sprochnialy
przy podstawie ipochylony (odchylony od pionu o okolo 15 stopni) w stronq poludniowo-zachodniq
(w stronq ciqgu pieszo-jezdnego- w rejonie skrzyzowania ul. Bratyslawskiej z al. Bandurskiego); topola
ro6nie na trawniku, w pasie drogcwym ul. Bratyslawskiej w t-odzi (dzialka nr 595/92 w obrgbie P-27), przy
skrzyzowaniu z al. Bandurskiegoi

- nr 3 - '1 szt. topoli mieszahca euroamerykahskiego (o obwodzie pnia 215 cm, mierzonym na wysokoSci
1,3 m) - drzewo o zasychajqcej koronie (posusz stanowi okoloT0%jej objqto5ci), zaatakowanejprzez
jemiolg; ma prosty pieh, bez widocznych ubytk6w i wypr6chnien; topola roSnie na trawniku, w pasie
drogowym ul. Bratyslawskiej w t-odzi (dziatka nr 595/92 w obrqbie P-27), przy skrzy2owaniu
z al. Bandurskiego, w poblizu chodnika dla pieszych i Sciezki rowerowej.

Topole o numerach 1 i 2 sq Sredniej wielkoSci, a topola nr 3 jest duza; wszystkie ww. drzewa majq wartoS6
przyrodniczq (znikoma ze wzglqdu na zamieranie top6l neutralizacja zanieczyszczeh atmosferycznych;
w przypadku topoli nr 3 - takze siedlisko jemioly) i wartoSd krajobrazowq (drzewo nr 1 wchodzi w sklad
alei topolowej, drzewa o numerach 2 i 3 - wspoltworzqzieleh przyulicznq), nie posiadajq wartoSci kulturowej.
Podczas oglqdzin terenowych w obrqbie top6l wnioskowanych do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci
dziko wystqpujqcych okaz6w gatunk6w chronionych. Oglgdziny terenowe potwierdzily tak2e, ze istnieje
mozliwoSd wykonania nasadzeh zastgpczych nowych drzew, zgodnie z projektem przedloaonym przez
wnioskodawcg.

Majqc na uwadze, ze objqte wnioskiem topole mieszahce euroamerykahskie zamieralqzWzyczyn
niezale2nych od wnioskodawcy (wskutek wypr6chnienia pnia, opanowania przez pasoZyta - jemiolq)
i/lub stwarzaiq zagroZenie bezpieczeristwa ludzi, mienia i ruchu drogowego (drzewa te sq w zlym stanie
zdrowotnym, a topola nr 2 jest ponadto pochylona; istnieje zatem zagrozenie, ze oodczas silnego wiatru

topole zlamiq siq i pzewrocE w stronq ciqgu pieszo-jezdnego przy ul. Bratyslawskiej, chodnika
dla pieszych i Sciezki rowerowej przy al. Bandurskiego onzjezdni ul. Bratyslawskiej lub al. Bandurskiego,
atakZeprzemieszczajqcychsiqwpoblizuludzi ipojazdow),dzialalqcwoparciuoart.36ust. 1pkt4,5i10
ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22016 t., poz.2134zezm.),
Marszalek Wojew6dztwa t-odzkiego udzielil zezwolenia na ich usunigcie, bez pobrania oplaty z tego tytutu.
Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi takze art. B3a ust. I oraz art. 90
ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa
lub krzewu z terenu nieruchomoSci nie wpisanej do rejestru zabytkow wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta, a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, zezwolenie
wydaje marszalek wojew6dztwa. Jednocze5nie biorqc pod uwagg rozmiar usuwanych topol mieszahcow
euroamerykahskich, ich warto66 przyrodniczq i krajobrazowE oraz dostgpno66 miejsca do wykonania
nasadzeh zastqpczych nowych drzew w bliskim sqsiedztwie miejsc, z kt6rych usuwane bQdq ww. topole,
zezwolenie na ich usunigcie uzalezniono od wykonania nasadzeh 3 sztuk drzew liSciastych, nale2qcych
do gatunku iarzqb pospolity, okreSlonych w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia
31 grudnia 2018 r., zgodnie z projektem nasadzeh przedloaonym ptzez wnioskodawcq.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczono jak sentencji.



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

w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie i4 dni od daly
jej otzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla 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 mozezrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojewodztwa t-odzkiego o5wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a g 1 i S 2 Kodeksu
postgpowan ia ad m inistracyj nego).

4. Decyla 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 g 4 Kodeksu
postqpowan ia adm in istracyjnego).

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

6. JeSli posadzone w zamian za usunigte drzewa nasadzenia zastgpcze, 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 przyczyn zale2nych
od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w cirod2e decyzji oObwiqzek wykonania
nasadzefi zastgpczych. W przypadku niewykonania nasadzeri zastgpczych zgodnie zzezwoleniem bgdq
mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy
o ochronie przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyli na usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzql
objqtych ochronq prawnA (art. 52 ustawy o ochronie pzyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

8. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymad wycinkg drzew oraz zwr6ci6 sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrodyj, 1 dyz niniejsza decylinie jest tozs ama z uzyskaniem
zezwolenia na odstgpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.
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ir-ciiolviska

Otrzvmuia:
l! Gmina Miasto t-6dz

ul. Piotrkowska 104
90-926 L6d2
Adres korespondencii:
Zarzqd Zielen i M iejskiej
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.22016 r. poz. 1827) - zalqcznlk
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt6.

al. Pilsudskiego 8
90-051 t_6dz
www.lodzkie.pl

tel. l+481 42 663 35 30
fax l+48t 42 663 35 32
sekretariat.ro@lodzkie.pl


