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RS I l. 7 1 20.3 .266.2017 . AW t-6d2, dnia 26 wrze6nia 2017 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1 , art. 83a ust. 2a, art. 83a ust. 6, ar1. 83c ust. 1 ,

3i4,art.83dust. 1i2,art.86ust. lpkt4,5i10,art.90ustawyzdnia16kwietnia2004r.oochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z2016r.,poz.2134zezm.)orazarl.104 ustawy zdnia14czerwca 1960 r, -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - po rozpatrzeniu
wniosku znak:22M.WZ,M.2T.501.571.2017.PS z dnia 17.07.2017 r. o wydanie zezwolenia na usunigcie
dw6ch lip drobnolistnych z terenu pasa drogowego ul. Konstantynowskiej w t-odzi (dzialka nr 4114
w obrgbie P-16), przy N 3 i al. Unii Lubelskiej, zlo2onego w Urzqdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa
t-6dzkiego w dniu 19.07 .2017 r. przez Gming Miasto Lod2z siedzibq w t-odzi przy ul. Piotrkowskiej '104 (adres
korespondencji: Zarz1d Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10; 94-303l-6d2), reprezentowanq przez
Pan iq Ewel in g Wr6blewskq, Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwoli6, Gminie Miasto Lod2 na usunigcie nizej wymienionych drzew z terenu pasa drogowego

ul. Konstantynowskiej w t-odzi (dzialka nr 4114 w obrgbie P-16), zgodnie zich lokalizagqwskazanq
we wniosku znak: 22M.W2MZT.501.571.2017.PS z dnia 17.07.2017 r.:

na wvsokoSci nieruchomoSci nr 3:
- nr 1 - jednej sztuki lipy drobnolistnej (o obwodzie pnia 121cm, mierzonym na wysoko6ci 1,3 m);

przv skrzyzowaniu z al. Unii Lubelskiei:
- nr 2 - jednej sztuki lipy drobnolistnej (o obwodzie pnia '143 cm, mierzonym na wysoko6ci 1 ,3 m).

2. Okre6li6 termin usunigcia drzew, wymienionych w punkcie '1, do dnia 28 lutego 2018 r.

3. Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzew, wymienionych w punkcie 1,na podstawie art.86 ust. 1 pkt4,
5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Uzale2ni6, wydanie zezwolenia na usunigcie drzew, wymienionych w punkcie 1, od wykonania
przez Gminq Miasto t-6dz nasadzefi zastgpczych dw6ch sztuk drzew, nale2qcych do gatunku
lipa drobnolistna, o dobrze wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych brytach korzeniowych
oraz o obwodach pni nie mniejszych ni212 cm (pomiar na wysoko6ci 100 cm).

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

2018 r.;
b) fokalizacjg wykonania nasadzeh zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, na terenie pasa

drogowego al. Unii Lubelskiej w t-odzi (dzialka nr 4711 w obrgbie P-16), na wysoko6ci poludniowo-
wschodniego naro2nika Parku im. marszalka J. Pilsudskiego, zgodnie z projektem nasadzefi
przedto2onym przez wnioskodawcg w piSmie znak: ZZM.WZM.ZT.501,57'1.2017.PS z dnia
17.07.2017 r.

6. Zobowiqza6 Gming Miasto l-od2 do przedloienia Marszalkowi Wojew6dztwa t-6dzkiego 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, obwod6w ich pni
(zmierzonych na wysoko6ci '100 cm) oraz zalqczeniem planu sytuacyjnego z zaznaczonq lokalizacjq
posadzonych drzew.

UZASADNIENIE
Dnia 19.07.2017 r. do Uzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek

(pismo znak:22M.W M.2T.501.571.2017.PS z dnia 17.07.2017 r.) o wydanie zezwolenia na usunigcie
dw6ch lip drobnolistnych (o obwodach pni: drzewo nr 1 - 121 cm, drzewo nr 2 - 143 cm) z terenu pasa
drogowego ul. Konstantynowskiej wt-odzi (dziatkanr 4'l14 w obrgbie P-16), ptzy nr 3 ial. Unii Lubelskiej,
zlo2ony przez Gming Miasto l-6d2, reprezentowanq przez Paniq Eweling Wr6blewskq - p.o. Dyrektora
Zarzqdu Zieleni Miejskiej w t-odzi. W uzasadnieniu podano, 2e oba drzewa uschly. Jednocze6nie



zadeklarowano wykonanie nasadzefr zamiennych 2 sztuk drzew, nalezqcych do gatunku lipa drobnolistna,
w terminie do kohca 2018 r. Do wniosku dolqczono mapez lokalizacjq drzew do usunigcia iwskazaniem
miejsc wykonania nasadzeh zamiennych na terenie pasa drogowego al. Unii Lubelskiej w t-odzi

(dzialka nr 4711 w obrgbie P-16), na wysoko6ci poludniowo-wschodniego naro2nika Parku im. marszalka

J. Pilsudskiego.
W toku postgpowania ustalono, 2e dzialka nr 4114 w obrgbie P-16 w l-odzi, na terenie kt6rej znajdujq

sig lipy drobnolistne objgte wnioskiem,
ul. Konstantynowskiej.

stanowi pas drogowy drogi publicznej (drogi wojew6dzkiej) -

Podczas oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 10.08.2017 r. przez

Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa i-6dzkiego, stwierdzono, 2e drzewa wnioskowane
inspekto16w

do usunigcia
to (numeracja drzew wedlug wniosku Strony):
- nr 1 - 1 szt. lipy drobnolistnej (o obwodzie pnia 121 cm, mierzonym na wysoko6ci 1,3 m) - dzewo

o zasychajqcej koronie (posusz stanowi okolo 95% jej objgtoSci), ma prosty pieri, z pr6chniejqcymi
ubytkami; lipa roSnie przy chodniku dla pieszych i przystanku tramwajowym, w pasie drogowym
ul, Konstantynowskiej w t-odzi (dzialka nr 4114 w obrgbie P-'16), na wysokoSci nieruchomo6ci nr 3;

- nr 2 -'l szt. lipy drobnolistnej (o obwodzie pnia 143 cm, mierzonym na wysoko6ci 1,3 m) - dzewo
obumarte, jego pieri jest spr6chnialy, opanowany przez grzyby; lipa znajduje siq przy chodniku
dla pieszych i przystanku tramwajowym, w pasie drogowym ul. Konstantynowskiej w t-odzi (dziatka
nr 4114 w obrgbie P-16), przy skrzy2owaniu z al. Unii Lubelskiej.

Drzewa sq Sredniej wielko6ci; majq wartoSi przyrodniczq(drzewo nr 1 - znikoma ze wzglqdu na zamieranie
lipy neutralizaqa zanieczyszczeh atmosferycznych i produkcja tlenu, drzewo nr 2 - siedlisko grzybow)

i warto66 krajobrazowq (wchodzq w sklad alei przyulicznej), nie posiadajq warto6ci kulturowej. Podczas
oglgdzin terenowych w obrgbie drzew wnioskowanych do usuniqcia nie stwierdzono obecnoSci dziko
wystgpujqcych okaz6w gatunk6w chronionych. Oglqdziny wykazaly lak2e, ze istnieje mozliwo66 wykonania
nasadzeh zastgpczych nowych drzew, zgodnie z projektem przedlo2onym pzez wnioskodawcq.

Majqc na uwadze, ze ww. lipy drobnolistne obumarly lub zamierajq z przyczyn niezale2nych
od wnioskodawcy (wskutek wypr6chnienia pni, opanowania przez grzyby), a ponadto stwarzajq zagro2enie
bezpieczefstwa ludzi, mienia i ruchu drogowego (istnieje zagro2enie,2e podczas silnego wiatru lipy zlamiq
sig i przewr6cq w stronq tor6w i przystank6w tramwajowych lub chodnika dla pieszych i przechodzqcych

wpoblizu ludzi), dzialalqcwoparciu oart.86 ust. 1 pkt 4,5i10 ustawyzdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego udzielil
zezwolenia na ich usunigcie, bez pobrania oplaty z tego tytutu. Podstawg prawnE do wydania decyzji
w przedmiotowym zakresie stanowi takze art. 83a ust. l oraz art, 90 ustawy o ochronie przyrody. Z tre6ci
cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci
nie wpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy
prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, zezwolenie wydaje marszalek
wojew6dztwa. Jednocze6nie biorqc pod uwagq rozmiar, warlo66 pzyrodniczq i warto66 kraiobrazowq
usuwanych drzew, a tak2e fakt, i2 istnieje mo2liwo6i wykonania nasadzeh zastgpczych nowych drzew
w pasie drogowym al. Unii Lubelskiej w Lodzi, w bliskim sEsiedztwie pasa drogowego ul. Konstantynowskiej
(posadzenie drzew w pasie drogowym ul. Konstantynowskiej, w poblizu usuwanych lip nie jest wskazane
z uwagi na mozliwq kolizjq nowych nasadzeh z istniejqcym uzbrojeniem podziemnym; z mapy sieci
technicznego uzbrojenia terenu, dostgpnej na portalu internetowym t-6dzkiego 06rodka Geodezji
(http:i/mapa.lodz.pl) wynika, 2e moglyby one kolidowa6 sieciq wodociqgowq, sieciq energetycznq
i sieciq cieplowniczq), zezwolenie na usunigcie lip uzalezniono od wykonania nasadzefi 2 szt. drzew
li$ciastych, nale2qcych do gatunku lipa drobnolistna, okre6lonych w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji,
w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z tre6ciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronje przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano
za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, w zwiqzku z niewyrazeniem
stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powyzsze pod uwagg, otzeczonojak sentencji.

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

w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa i-6dzkiego, w terminie '14 dni od daty
jejotzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 1 30 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydat decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego o6wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
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ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postgpowania administracyjnego).
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130 g 4 Kodeksu
postgpowan ia adm inistracyjnego).
Usunigcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane
zostanie jako usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowid bqdzie podstawg
do wymierzenia administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).
JeSli posadzone w zamian za usuniqte drzewa nasadzenia zastqpcze, o kt6rych mowa w punkcie 4
sentencji niniejszej decyzji, nie zachowajq zywotno6ci po 3 latach od dnia uptywu 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 drodze decyzji obowiqzek wykonania
nasadzeh zastgpczych. W przypadku niewykonania nasadzeh zastgpczych zgodnie zzezwoleniem bgdq
mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (ar1. 86 ust. 2 i 3 ustawy
o ochronie przyrody).
Uzyskanie niniejszej decyli na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieri zwierzqt
objgtych ochronq prawnE @rt. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzew oraz zwr6ci6 sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza decyzja-nie jestiozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust, 1 i art" 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.

z up. Marszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego

Radoslaw Mikula
p,o. Zastgpcy Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochronv Srodowiska

Otrzvmuia:
1. Gmina Miasto t-6d2

ul. Piotrkowska 104
90-926 L6d2
Adres korespondencji:
Zarzqd Zieleni M iejskiej
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 t_6d2

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 1 6 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) - zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.
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al. Pilsudskiego 8
90-051 t-6d2
www.lodzkie.pl

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


