
Marszalek Wojew6d zbala L6dzkiego

RSI l. 7 1 20.3 .204.2017 . AW ]l^Lodz, dnia I t wrzeSnia21l7 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,

3i4,art.83dust. 1i2,art.86ust. lpkt4i5,art.g0ustawyzdnia16kwietnia2OO4r.oochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22016 r., poz.2134 ze zm.) oraz art.. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. tJ.22017 t., poz. 1257) - po rozpatrzeniu
wniosku znak'.22M.W2MZT.501.1870.2015.PS z dnia 02.05.2017 r. o wydanie zezwolenia na usunigcie
trzech klon6w jesionolistnych z terenu pasa drogowego ul. Drewnowskiej w t-odzi (dzialka nr 1121w obrqbie
P-7), naprzeciwko nr 147, zlozonego w Urzqdzie Marszalkowskim Wojewodztwa t-odzkiego w dniu
12.06.2017 r. przez Gming Miasto Lod2z siedzibq w t-odzi przy ul. Piotrkowskiej '104 (adres korespondencji:
Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10; 94-303 L6d2), reprezentowanE ptzez Paniq Mileng
Olczak, Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolif' Gminie Miasto L6d2 na usunigcie nizej wymienionych drzew (numeracja drzew wedlug

wniosku) rosnqcych na terenie pasa drogowego drogi powiatowej - ul. Drewnowskiej w t-odzi (dzialka
nr 1121 w obrgbie P-7), naprzeciwko posesji nr 147:
- nr 1 - jednej sztuki klonu jesionolistnego (o obwodzie pnia 108 cm, miezonym na wysokoSci '1 ,3 m);
- nr 2 - jednej sztuki dwupniowego klonu jesionolistnego (o obwodach pni86 cm i 70 cm, mierzonych

na wysokoSci '1,3 m);
- nr3 - jednej sztukiszeSciopniowego klonu jesionolistnego (o obwodach pni69 cm, 81 cm, 102 cm,

95 cm, 90 cm i 110 cm, mierzonych na wysokoSci i,3 m).

2 Okre6lic termin usunigcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 31 qrudnia 2017 r.

3. Nie nalicza6 oplaty za usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4
i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Uzale2ni6, wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, od wykonania
przez Gming Miasto t-6dz nasadzeh zastgpczych lrzech sztuk drzew, nalezqcych do gatunku
i odmiany wiSnia pilkowana 'Amanogawa', o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej
bryle kozeniowej oraz o obwodzie pnia nie mniejszym niL 12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).

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

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

Ct'cgorrvego ul. Drewnowskiej vr l-odzi (dzialka nr' 1/55 w obrqbie P-7), w rejonie skrzvZowania
z ul. Odolanowskq, zgodnie z projektem nasadzeh przedlozonym przez wnioskodawcg w pismie
znak:22M.W2MZT.501.1870.2015.PS z dnia 11 .07.20i7 r.

6. Zobowiqza6 Gminq Miaslo L6d2do pzedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego informacji
o wykonaniu nasadzef zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, w terminie 14 dni od dni-a
ich wykonania,wraz z podaniem nazw gatunkowych iodmian posadzonych drzew, obwodow ich pni
(zmierzonych na wysokoSci 100 cm) orazzalqczeniem planu sytuacyjnego zzaznaczonq lokalizacjq
posadzonych drzew.

UZASADNIENIE
Dnia 12.06.2017 r. do Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek

(pismo znak: ZZM.WZM.ZT.501.1870.2015.PS z dnia 02.05.2017 r.) o wydanie zezwolenia na usunigcie
3 sztuk klonow jesionolistnych (o obwodach pni: drzewo nr 1 - 108 cm, drzewo nr 2, dwupniowe - 86 cm
i 70 cm, drzewo nr 3, szeSciopniowe - 69 cm, 81 cm, 102 cm,95 cm, 90 cm i 110 cm) z terenu pasa
drogowego ul. Drewnowskiej w Lodzi (dzialka nr 1121w obrqbie P-7), naprzeciwko nr 147, zlo2ony przez
Gming Miasto t-odZ, reprezentowanq przez Paniq Milenq Olczak - Zastgpcg Dyrektora Zarzqdu-Zieleni
Miejskiej w t-odzi. W uzasadnieniu podano, ze klon nr 1 ma ubytek u podstawy pnia i wrasta w budynek,



a pozostale drzewa sq pochylone i wrastajq w ogrodzenie. Jednocze5nie zwr6cono sig z proSbq o zwolnienie
z obowiqzku wykonania nasadzeh zamiennych, z uwagi na brak miejsca w pasie drogowym oraz moZliwq
kolizjq z infrastrukturq technicznq.icieiltociqgiem, wodociqgiem i gazociqgiem). oo wniosku'dolEczono map?
z lokalizailq drzew do usu n iqcia.

W toku postgpowania ustalono, 2e dzialka nr 1121 w obrqbie P-7 w Lodzi, na terenie kt6rej
znajdujq siq klony jesionolistne wnioskowane do usuniqcia, stanowi pas drogowy drogi publicznej (drogi
powiatowej) - ul. Drewnowskiej

Podczas oglqdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 27.06.2017 r. ptzez inspektor6w
Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego, stwierdzono, ze drzewa wnioskowane do usunigcia
to (numeracja drzew wedlug wniosku Strony):
- nr 1 - 1 szt. klonu jesionolistnego (o obwodzie pnia 108 cm, mierzonym na wysokoSci 1,3 m) - pie6

drzewa jest lekko pochylony w strong p6lnocnq (w strong chodnika dla pieszych, sciezki rowerowej ijezdni
ul. Drewnowskiej), wrasta przy podstawie w betonowe ogrodzenie (stwierdzono na nim widoczne
pgknigcia), za kt6rym zlokalizowany jest takze budynek; od strony zachodniej, w miejscu po dawniej
odlamanym drugim pniu, klon posiada ubytek wglgbny z widocznymi wyprochnieniami; drzewo mazywE
koronq, bez widocznego posuszu;

- nr 2 - 1 szt. dwupniowego klonu jesionolistnego (o obwodach pni 86 cm i 70 cm, mierzonych na wysokoSci
1,3 m) - drzewo wrasta w betonowe ogrodzenie przy podstawie pnia, ponadto w ogrodzenie to wrasta
piefi o obwodzie 70 cm; na ogrodzeniu stwierdzono widoczne pqknigcia; pnie drzewa sq pochylone (pieri
o obwodzie 70 cm jest znacznie pochylony w strong poludniowo-zachodniq, tj w stronq ogrodzenia
sqsiedniej posesji; a drugi pierl w stronq zachodniq); drzewo ma2ywqkoronq, bez widocznego posuszu;

- nr 3 - 1 szt. szeSciopniowego klonu jesionolistnego (o obwodach pni 69 cm, 81 cm, 102 cm, 95 cm,
90 cm i 1 10 cm, mierzonych na wysokoSci 1,3 m) - drzewo wrasta w betonowe ogrodzenie przy podstawie
pnia, ponadto w ogrodzenie to wrastajq takze dwa z jego pni; na ogrodzeniu stwierdzono widoczne
pgknigcia; pnie drzewa sq znacznie pochylone w r6znych kierunkach (2 pnie w stronq poludniowo-
zachodniq, 1 pien, kt6ry tworzq 2 zroSniqte pnie, w strong p6lnocno-wschodniq, 2 pnie w stronq zachodniq
i 1 pieh w stronq p6lnocnq, tj. w strong chodnika dla pieszych, Sciezki rowerowej ijezdni ul. Drewnowskiej);
na pniach klonu stwierdzono prochniejqce ubytki; drzewo mazryq koronq, z niewielkq ilo5ciq posuszu.

Wszystkie drzewa sq Sredniej wielko5ci; majq wartoSi przyrodniczq (m.in. neutralizacja zanieczyszczeh
atmosferycznych) i wartoS6 krajobrazowq (tworzq zadrzewienie przyuliczne), nie posiadajq wartoSci
kulturowej. Podczas oglqdzin terenowych w ich obrgbie nie stwierdzono obecnoSci dziko wystqpujqcych
okaz6w gatunk6w chron ionych.

Ze wzglqdu na fakt, iz objqte wnioskiem klony jesionolistne sq Sredniej wielkoSci drzewami,
posiadajqcymi wartoS6 przyrodniczq i krajobrazowq, stwierdzono, 2e wskazane jest odtworzene zieleni
w ich mozliwie najblizszym sqsiedztwie. Analiza mapy sieci technicznego uzbrojenia terenu, dostgpnej
na portalu internetowym t-odzkiego Osrodka Geodezji (http://mapa.lodz.pl), potwierdzila, ze w pasie
drogowym ul. Drewnowskiej wtodzi istnieje doSd gqsta infrastruktura podziemna, zkt6rqmogq kolidowac
nowe nasadzenia drzew. Jednak stwierdzono takZe, ze istnieje mozliwosi wykonania nasadzefi minimum
3 sztuk drzew np. na trawniku zlokalizowanym na terenie dzialek ewidencyjnych o numerach ilSS i il25
w obrgbie P-7 przy ul. Drewnowskiej w Lodzi. Dlatego tez pismem znak: RSil.7120.3.204.20i7.AW
z dnia 07.07 2017 r. Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego wezwal Gming Miasto L6d2 do uzupelnienia
materialu dowodowego poprzez udzielenie informacji w sprawie mozliwoSci wykonania nasadzefi
zastgpczych nowych drzew za v'rw. klony. W odpowiedzi do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa
t-6dzkiego wplynglo pismo znak:22M.W2MZT.501.1870.2015.PS z dnia 11.07.2017 r., w kt6rym Gmina
tt4iesto !-6dz pcinfcrrnc'wala, re isii iru,je i"i-io;ii'uvt,3c wykonania w ierminie oo Konca 2018 r. nasadzen
zastqpczych 3 sztuk drzew, nalezqcych do gatunku i odmiany wisnia pilkowana 'Amanogawa', na terenie
dzialki nr 1/55 w obrgbie P-7, zgodnie zzalEczonqdo prsma mapE.

Majqc na uwadze, ze ww. klony jesionolistne stwarzajq zagrozenie bezpieczehstwa ludzi, mienia
i ruchu drogowego (niszczq betonowe ogrodzenie oraz posiadajq pr6chniejqce ubytki na pniach
i/lub sq pochylone, w zwiqzku z czym istnieje zagroZenie, ze podczas silnego wiatru zlamiq sig one
i przewr6cq w stronQ ogrodzenia sqsiedniej posesji lub w strong chodnika dla pieszych, Sciezki rowerowej
i jezdni ul. Drewnowskiej oraz przemieszczajqcych siq w poblizu ludzi i pojazd6w) , dzialalqc w oparciu
9 art 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz.U. 22016 r., poz. 2134 ze zm.), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego udzielil zezwolenia na ich usuniqcie,
bez pobrania oplaty z tego tytulu. Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi
takze art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika,
2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci nie wpisanej do rejestru zabytk6w
wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu
sprawuje funkcjq starosty, zezwolenie wydaje marszalek wojewodztwa. JednoczeSnie biorqc pod uwagq
rozmiar, wartos6 przyrodniczq i wartoS6 krajobrazowE usuwanych klonow jesionolistnych, a takze fakt,
iz istnieje mozliwoS6 wykonania nasadzeh zastqpczych nowych drzew w pasie drogowym ul. Drewnowskiej
w t-odzi, zezwolenie na usuniqcie klonow uzalezniono od wykonania nasadzeh 3 szt. drzew lisciastych,



nalezEcych do gatunku i odmiany wi5nia pilkowana 'Amanogawa', okreSlonych w punkcie 4 sentencji
niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z treSciq art. B3a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano
za uzgodniony pzez 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 powyzsze pod uwagg, orzeczonojak sentencji

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

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 postgpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja 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 moze rzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-odzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu sig 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 aci min isiracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uptywem terrminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna zZqdaniem
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzeldy sig prawa do wniesien ia odwolania (art. 1 30 g 4 Kodeksu
postqpowan ia administracyjnego).

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

6. JeSli posadzone w zamian za usuniqte drzewa nasadzenie zastgpcze, o kt6rych mowa w punkcie 4
sentencji niniejszej decyli, 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
nasadzefi zastgpczych. W przypadku niewykonania nasadzeh zastqpczych zgodnie zzezwoleniem bgdq
mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy
o ochronie przyrody).

7. 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 prawnE @r1.52 ustawy o ochronie pzyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

8 W pzypadku stwierdzenia obecno6ci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymac wycinkq drzew oraz zwroci6 sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie pzyrodyj, gdyz niniejsza decyzlinie jestiotsam" z uzyskaniem
zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawarlych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. '1 ustawv o ochronie
przyrody.


