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Ma rszale k Woj ew6d ztw a LSdzk ie g o

RSI l. 71 20. 3 .200.2017 . AW Lod2, dnia 3 0 -06- 2017

DEcYzJeg
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust. 1, art.83c ust. 1, art.83d ust. 1, art.86 ust. 1 pkt4,

art. 90 ustawy z dnia'16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. lJ. z 2016 r.,
poz.2134zezm.) iart. 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.ZT.5O1 .397 .2017.G2
z dnia 25.04.2017 r. o wydanie zezwolenia na usunigcie klonu jawora i kasztanowca bialego z terenu
nieruchomoSci przy ul. Energetykow 2 w t-odzi (dzialka nr 38/39 w obrgbie G-2), zloaonego w Urzqdzie
Marszalkowskim Wojew6dztwa t-odzkiego w dniu 13.06.2017 r. przez Gminq Miasto Lod2 z siedzibq
w t-odzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondencji'. Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10,
94-303 L6dZ), reprezentowanEpzez Paniq Ewelinq Wr6blewskq, Marszalek Wojewodztwa t-odzkiego

orzeka:
1. Zezwolif, Gminie Miasto Lod2 na usuniqcie nizej wymienionych drzew, rosnqcych na terenie

nieruchomoSci przy ul. Energetyk6w 2 w Lodzi (dzialka nr 38/39 w obrqbie G-2), po wschodniej stronie
bloku mieszkalnego przy ul. Energetyk6w 2 i poludniowej stronie pergoli Smietnikowej:- nr 1 - jednej sztuki klonu jawora (o obwodzie pnia 90 cm, mierzonym na wysokoSci 1,3 m,

we wniosku blgdnie podano obw6d 80 cm);
- nr 2 - jednej sztuki kasztanowca bialego (o obwodzie pnia 109 cm, mierzonym na wysoko5ci 1 ,3 m).

2. OkreSlic termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 31 stvcznia 2018 r.

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

UZASADNIENIE
W dniu 13.06.2017 r. do Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynqlwniosek (pismo

znak'. 22M.W2M.2T.501.397.2017.G2 z dnia 25.04.2017 r.) o wydanie zezwolenia na usuniqcie jednego
klonu jawora (drzewo nr 1, o obwodzie pnia 80 cm) ijednego kasztanowca bialego (drzewo nr 2, o obwodzie
pnia 109 cm) z terenu nieruchomo6ci przy ul, Energetykow 2 w t-odzi (dziatka nr 38/39 w obrqbie G-2),
zlo2ony przez Gming Miasto Lod2, reprezentowanq przez Paniq Eweling Wroblewskq - p.o. Dyrektora
Zarzqdu Zieleni Miejskiej w t-odzi. W uzasadnieniu podano, ze oba drzewa posiadajq wyprochnienia
u podstawy pnia. JednoczeSnie zwr6cono siq z proSbq o zwolnienie z obowiqzku wykonania nasadzefr
zamiennych; wyjq5niono, ze nowe nasadzenia spowodowalyby ograniczenie dostgpu Swiafla dziennego
mieszkahcom lub uzytkownikom lokali. Do wniosku dolqczono mapQ z lokalizacjq drzew do usuniqcia.

Oglqdziny terenowe przeprowadzone w dniu 27.06.2017 r. przez inspektor6w Urzgdu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wykazaly,2e drzewa wnioskowane do usunigcia to (numeracja
drzew wedlug wniosku Strony):
- nr 1 - 1 szt. klonu jawora (o obwodzie pnia 90 cm, mierzonym na wysoko6ci 1,3 m, we wniosku blqdnie

podano obw6d B0 cm)- drzewo ma prosty pieh, spr6chniaty przy podstawie (od strony poludniowej), jego
korona jest zywa, z niewielkq iloSciq posuszu;

- nr2 - 1 szt. kasztanowca bialego (o obwodzie pnia 109 cm, mierzonym na wysoko5ci 1,3 m)-drzewo
ma prosty pieh, spr6chniaty przy podstawie (od strony wschodniej), posiada takze pr6chniejqcy ubytek
po stronie zachodniej pnia na wysokoSci okolo 2 m; jego korona jest zywa, bez widocznego posuszu.

Klon i kasztanowiec rosnE po wschodniej stronie bloku mieszkalnego przy ul. Energetyk6w 2 w Lodzi,
po potudniowej stronie pergoli Smietnikowej. Drzewo nr 2 znalduje siq w poblizu trzepaka. Oba drzewa
sq Sredniej wielkoSci; majq wartoSd przyrodniczq (m.in. neutralizacja zanieczyszczeh atmosferycznych),
nie majqwartoSci kulturowej i nie wyr6zniajq siq zkrfobrazu. Podczas oglgdzin terenowych w ich obrqbie
nie stwierdzono obecno5ci dziko wystqpujqcych okazow gatunk6w chronionych. Oglqdziny wykazaly tak2e,
ze teren nieruchomosci przy ul, Energetyk6w 2 w t-odzijest dosc gqsto zadrzewiony.

Majqc na uwadze, ze przedmiotowe drzewa stwarzajq zagroZenie bezpieczehstwa ludzi i mienia
(sq spr6chnialeprzy podstawie pnia, dlatego tez istnieje zagro2enie,2e podczas silnego wiatru zlamiq siq



i przewrocq w strong pergoli Smietnikowej lub przemieszczalqcych sig w poblizu ludzi), dzialalqc w oparciu

o art.86 usi. t pft4-ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U.22016r',
po2.2134 ze zm.), Marszafek Wojew6dztwa t-6dzkiego udzielil zezwolenia na ich usunigcie, bez pobranta

oplaty z tego tytulu. Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowitakze art. 83a

ust. i ora2 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 zabytkow wydaje wojt,

burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje

funkcjq starosty, zezwolenie wydaje marszalek wojew6dztwa. JednoczeSnie biorqc pod uwagq, Ze teren

nieruchomo$ci w sqsiedztwie ww. drzew jest doSc ggsto zadrzewiony, a ponadto moZliwa jest kolizja nowych

nasadzeh z istniejqcym uzbrojeniem podziemnym [z mapy sieci technicznego uzbrojenia terenu, dostqpnej

na portalu internetowym t-6dzkiego Osrodka Geodezji (http://mapa.lodz.pl) wynika, ze moglyby one

kolidowad z sieciq cieplowniczq, sieciq energetycznq, sieciq telekomunikacyjnq i gazociqgieml, odstqpiono

od obowiqzku odtworzenia zieleni, o kt6rym mowa w art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczonojak sentencji

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

w Lodzi, wniesione za po5redniclweryr Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 iS 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 ierminu do wniesienia odwolania strona mole rzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojewfldztwa L6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq

ze stron postqpowania, decyzla staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postqpowan ia ad m in istracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna zZqdaniem
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu
postgpowania adm inistracyjnego).

5. Usuniqcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane

zostanie jako usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawq

do wymierzenia administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt '1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow

dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zwierzqt
objqtych ochronq prawnE @rt.52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

7. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie

wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymac wycinkg drzew oraz zwroci6 siq ze stosownym
whioskiem 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 odstqpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody


