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Lod2, dnia 5 kwietnia 20i7 r.

DECYZJA
Na podstawi? 9It 83 yst. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, 3 i 4, art. 83d ust. 1 i 2,art' 86 ust' 1 pkt 4 i 

^1.0^,.art. 
90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:

Dz'U' z 2016 r', poz. 2134 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - koo6r<d postdpowania
administracylnego (tekst jednolity: Dz. u. z 2016 r., poz. 23 ze zm; - po rozpalrzeniu wniosku znak:ZZM.WZM.ZT.501.'1 04.2017 .cW z dnia 02.02.2017

orzeka:

Okre6f i6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie '1, do dnia 31 qrudnia 2017 r.
Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. 86 ust. 1pkt 4 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochror ie priyrody.
Uzale2nic wydanie zezwolenia na usuniqcie od wykonaniaprzez Gming Miasto t-6dZ nasadzenia zastqpc o do gatunku
i odmiany klon zwyczajny,,DrLlmmondii', o dobize
korzeniowej oraz oobwodzie pnia nie mniejszym ni mowanej bryle

Ustali6:
a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia

2018 r.,
b) nasadzenia zastgpczego, o ktorym mowa w punkcie 4, na terenie dzialki

p.rzy .ul. Kilinskiego w Lodzi, w miejscu wskazanym przez wnioskodawcq
pia stangwizalqcznik do niniejszei decyzji.

formacji
od dnia

;:il:t:
jednej sztuki kasztanowca zwyczajnego (drzewo
koSci 1,3 m), rosnqcego na terenie Oziatt<i nr 30/1

eruchomo6ci przy ul. Kiliriskiego 210). Lokalizacla
cyzji, stanowiqcym kserokopi g mapy przedlozonej

4

o

UZASADNIENIE

wntosek(pism llr+ ,3i ,1;:;:i, ? 5un scie1 szt. czajnego (drzewo nr D (drzewonr 2, i 60 cm i 66 cm) @ziatka



nr 30/1 w obrQbie G-5), ztozony przez Gminq Miasto Lod2 zls w t-odzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres

korespondencji. Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10; 94-303 L6d2), z

Paniq Ewelinq Wr6blewskq. W uzasadnieniu podano, Ze oba drzewa zamieraiq, a c

wrasta w budynek, a na brzozie widoczne sq owocniki grzyba. JednoczeSnie zad

nasadzefi zamiennych 2 sztuk drzew, nalezqcych do gatunku i odmiany klon zwyczajny ,,Drummondii',
w terminie do kohca 2O1B r. Do wniosku dotqczono mapQ z lokalizacjq drzew do usuniqcia oraz wskazaniem

miejsc wykonania nasadzeh na terenie dzialki nr 30/1 w obrqbie G-5 przy ul. Kilihskiego w t-odzi.- 
W wyniku oglqdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 09.03.2017 r. przez inspektorow Urzr;du

Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-odzkiego, zakwalifikowano do usuniqcia drzewo, wymienione w punkcie 1

sentencji niniejslej decyzji. Oglqdziny terenowe wykazaly, ze przedmiotowe drzewo to dwupniowa brzoza

brodawkowata-(o obwodach fni 60 cm i 66 cm, mierzonych na wysokoSci 1,3 m), rosnEca na trawniku,

w po{udniowej czqsci dzialki nr 30/1 w obrqbie G-5 przy ul. Kiliriskiego w t-odzi (w rejonie nieruchomoSci
przy ul. Kilirlskiegb 210). Brzoza ma zasychajqcq koronq (posusz stanowi okolo 50% jej objqto5ct) oraz

sprbchniate, pochylone I opanowane przez grzyby pnie; w miejscu rozwidlenia pni widoczne sq pqknigcia oraz

Siad po niedawno odlamanym pniu. Drzewo to jest Sredniej wielkoSci, ma warto6i przyrodniczq

(m.in. neutralizacja zanieczyszczefi atmosferycznych, siedlisko grzyb6w), nie posiada wartoSci kulturowej

i nie wyroZnia sig z krajobiazu. Podczas oglgdzin terenowych w jego obrqbie nie stwierdzono obecnoSci

dziko wystqpujqcych okazow gatunkow chronionych. Majqc na uwadze, Ze przedmiolowa brzoza zamiera

i nie rokuje szans na przeZycie z przyczyn niezaleznych od wnioskodawcy (zasycha wskutek wyprochnienia
pnia iopanowania prz.ezgrzyby) oraz stwarza zagroZenie bezpieczefstwa ludzi imienia (istnieje zagrozenie,
2e podczas silnego wiatru zlamie siq i przewroci w stronq przemieszczajqcych siq w poblizu ludzi), dzialaiqc
woparciu oart. aO ust l pkt 4i1O ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r oochronie przyrody (tekst jednolity:

Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), Marszalek Wojewodztwa t-6dzkiego udzielil zezwolenia na jej usuniqcie,

bez pobrania op{aty z tego tytulu. Podstawq prawna do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie

Stanowi takZe art. B3a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z tresci cytowanych przepisow wynika,

2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci nie wpisanej do rejestru zabytk6w

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

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

warto66 przyrodniczq usuwanej brzozy, aIakle dostgpno66 miejsca do wykonania nasadzenia zastqpczego

na terenie dzialki nr gOit w obrqbie G-5 przy ul. Kilihskiego w t-odzi, zezwolenie na jej usuniqcie uzaleZniono

od wykonania nasadzenia 1 szt. drzewa lisciastego nalezqcego do gatunku i odmiany klon zwyczajny

,,Drummondii', okreSlonego w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

Natomiast w punkcie 7 sentencji niniejszej decyzji Marszalek Wojew6dztwa todzkiego nie zezwolil

na usunigcie drzewa o numerze inwentaryzacyjnym '1. Oglqdziny terenowe wykazaly, ze jest to kasztanowiec

zwyczalny (o obwodzie pnia 160 cm, mierzonym na wysokoSci 1,3 m), znajdujqcy sig w polnocno-wschodnim

naiozniku dzialki nr 30/1 w obrqbie G-5 przy ul. Kiliriskiego w t-odzi (w rejonie nieruchomo6ci przy

ul. Kilihskiego 210). Przedmiotowe drzewo posiada wartoSd przyrodniczq (m.in. neutralizacjazanieczyszczefi
atmosferycznych) i jest w dobrym stanie zdrowotnym - ma prosty pieri, bez widocznych wypr6chnieh

i ZywE (oronq (stwierdzono w niej widoczne pqki). Od strony zachodniej na pniu drzewa znajduje siQ

za6liZii4qcy siq ubytek kory, siqgajqcy od podstawy pnia do miejsca rozwidlenia dwoch gt6wnych konarow,

ale drewno w ubytku jest twarde, nie jest spr6chniale. Kasztanowiec roSnie w odlegloSci okolo 40 cm

od Sciany budynku zlokalizowanego na terenie nieruchomoSci przy ul. Kiliriskiego 206 w t-odzi, jednak

nie stwieidzono, aby drzewo to niszczylo budynek (elewacja budynku jest zaniedbana i spqkana nie tylko

na wysokosci kasztanor,vca, dlatego teZ nie mozna jednoznacznie stwierdzil,2e zniszczenia powstaly wskutek
oddziatywania drzewa). Z uwagi na powyZsze, w chwili obecnej przedmiotowy kasztanowiec nie kwalifikuje siq

do usunigcia.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczonojak sentencji.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyli przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w t-odzi,

wniesione za posrednictwem Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymiania

(art. 127 S 1, 129 S I i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania

w terminiewstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S I i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

3. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z Zqdaniem

wszystkrch stron (art. 130 S 4 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
4. Usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji, poza terminem okreSlonym

w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanre jako usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia,

co stanowic bqdzie podstawq do wymierzenia administracyjnej kary pienrqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy

o ochronie przyrody).



5 Je5li posadzone w zamian za usuniqte drzewo nasad
niniejszej decyzji, nie zachowa zywotnoSci po
w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub
od posiadacza nieruchomo6ci, naloZony zostanie
n o. W przypadku niewykonani
b e przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy
o
Uzyskanie niniejszej decyzli na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow

h

I

Zalacznik:
1. Mapa z lokalizaqq drzew i wskazaniem miejsca wykonania

lrserokopig mapy przedlozonej przez wnioskodawcA.
nasadzenia zastgpczego, stanowiqca

o oplacie skarbowei (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1g27) _ zalqcznik

@
Zarzqd Zielen i M iejskiej
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6d2

2. ala

Zwollniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r
do us;tawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.

al. Pilsudskiego 8
90-0!i'l t_6dz
www.lodzkie.pl

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