
Marszalek Wojew6dztwa L6dzki ego

RSll.7'1 20.3.41 0,201 7.SM t-6d2, dnia 4 grudnia 2017 r

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. g3a ust.

art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochroni
ze zm.), arl., 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - K
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - po rozpatrzeniu wnio
Eweling Wr6blewskq (pismo znak: ZZM.WZM.ZT.SO
czterech drzew z terenu nieruchomoSci przy ul" Kruczk
267 I 1 20, 267 | 54 i 267 | 109 w obrgbie G - 1 7) Marszatek wojewodztwa t_6dzkiego

orzeka:
1" Zezwolif Gminie Miasto Lodz nausunigcie drzew wymienionych w ponizszej tao{ti, zgodnie

z lokalizaqq wskaza n q przez wn ioskod awcq na m api e dolqizo nej do-wn ios ku :

L.p.

Numer inw.
drzewa na mapie

dolqczonej do
wniosku

Nazwa gatunku dzewa
Obw6d pnia dzewa,

mrerzony na
wysoko5ci 130 cm

Adres

1 1 Wierzba krucha 96 cm ul. Kruczkowskiego 1a
(dz. ff 267137 w obrebie G-17)

2 2 Jarzqb pospolity 49 cm ul. Kruczkowskiego 1

(dz. ff 267h20 w obrebie i 17\

3 Robinia akaciowa 131 cm ul. Kruczkowskiego 3a
(!2. nr 267154 w obrebie G-17)

4 4 Jazqb pospolity 85 cm ul. Kruczkowskiego Sa
(dz. nr 2671109 w obrebie c-17)

2, OkreSli6 termin usunigcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 31 sierpnia 201g r.

na podstawie

Do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplyn
Paniq Ewelinq Wr6blewskq (pismo znak. ZZM
tta

RT

i4
for
Dz.U.22016 r., poz.2134 ze zm.\.

Pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego przeprowadzili w dniu 5 ph2dziernika
2017 r. oglgdziny terenowe, w wyniku kt6rych ustalono, 2e drzewa wnioskowane do usunigcia to (numeracja
drzew wg wniosku strony):

- nr 1 - 1 szt. wierzby kruchej o obwodzie pnia g6 cm, mierzonym na wysoko6ci 1,3 m, rosnqcej
na terenie nieruchomo6ci przy ul. Kruczkowskiego la w Lodzi - drzewo jest maftwe; na pniu
sqwidoczne ubytki z wypr6chnieniami oraz orvocniki grzyb6w, ponadto jest on pochyloly w stionf

_ 
osiedlowego trawnika pod kqtem ok. 45. wzglqdem podloza;

na wysoko5ci '1 ,3 m, rosnEcego
drzewo jest martwe; na pniu

6w, ponadto jest on pochylony

pnia 131 cm, mierzonym na wysoko6ci 1,3 nl, rosnqcej
na terenie nieruchomoSci przy ul. Kruczkowskiego 3a w t-odzi - drzewo posiada 2ywq, ale slabo
uksztaltowanq korong, bez nadmiernego posuszu; pief rozwidla sig na'wysokosii oiioto 1,5 m

3, Nie nalicza6 oplat za usunigcie drzew, wymienionych w punkcie 1,
art. 86 ust. 1 pkt 4 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro,dy.

UZASADNIENIE



na 2 pnie, w miejscu rozwidlenia stwierdzono rozlegle wypr6chnienie, ponadto na pniach
sq lruidoczne ubytki z w'ypr6chnieniami;

- nr + - 1 szt. jarzgbu porspolitego o obwodzie pnia 85 cm, miezonym na wysokoSci 1,3 m, rosnqcego
na terenie nieruchomo6ci przy ul. Kruczkowskiego 5a w t-odzi - drzewo jest martwe; na pniu
stwierdzono liczne ubytki i spqkania kory, a przy jego podstawie owocniki grzyb6w.

Drzewa ze wzglqdu na zly stan zdrowotny sq bardziej podatne na zlamania, istnieje zatem ryzyko,
2e podczaq silnego wiatru zlamiq siq lub przewr6cq w stronq przemieszczajqcych siq w ich pobliZu ludzi.

Poflczas oglgdzin terenowych w obrgbie drzew wnioskowanych do usuniqcia nie stwierdzono
obecno6ci flziko wystgpujqcych okaz6w gatunk6w chronionych.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowego, wniosek o wydanie zezwolenia
na usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji uznano za zasadny. Zezwolenia
na usunigcie przedmiotowych drzew udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, w oparciu o art. 86 ust. 1

pkt4 i 10 ustawy oochronie przyrody. Podstawg prawnq do wydania decyli wprzedmiotowym zakresie
stanowi tat<2e art. 83 ust. '1, art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych
przepis6w yvynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci lub jej czgsci
niewpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy
prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynno6ci wykonuje marszalek
wojew6dztvya.

Jednocze6nie biorqc pod uwagq 2e w sqsiedztwie drzew wnioskowanych do usunigcia, brak jest
miejsc do vvykonania nowych nasadzeh, gwarantujqcych prawidlowy rozw6j sadzonek (drzewa znajdujq siq
na terenacll zieleni w sqsiedztwie blok6w mieszkalnych przy ul. Kruczkowskiego w t-odzi - obszar ten jest
gqsto zadr4ewiony), odstqpiono od obowiqzku wykonania nasadzef zastgpczych, o kt6rym mowa w art. 83c
ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

Biorqc powyZsze pod uwagg, orzeczonojak sentencji.

Pouczenie:

1 Od nin jejszej decyzji pzysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzil wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania (ar1. 127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq (aft. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

3. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminig wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

4. Decyziapodlegawykonaniupzeduplywemterminudowniesieniaodwolania,gdyjestzgodnaz2qdaniemwszystkich
stron lub jeZeli wszystkie strony zzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130 g 4 Kodeksu postqpowania
adm inistracyjnego).

5 Usuniqcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako usuniqcie
drzewbez wymaganego zezwolenia, co stanowid bgdzie podstawq do wymiezenia administracyjnej kary pienigznej
(art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o oclrronie przyrody,.

6. Uzyskanie niniejszej decy4i na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w dotyczqcych
niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzql objgtych ochronq prawnE
(arl. 52 uptawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.

7. W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi b4d2 gniazd w trakcie wykonywania
przedmiolowej decyzli, nale2y wstzymac wycinkq dzew oraz zwr6cic siq ze stosownym wnioskiem do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie
przyrody), gdy2 niniejsza decyzja nie jest to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych
w art. 51 frst. 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


