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M a rszale k Woj ew6d ztut a L6dzki e g o

Rsl l. 71 20.3, 1 57 .2017 .AW Lod2, dnia 3 1 -05- 201i

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, 3 i 4, art. 83d ust. 1 i 2,

etrt. 86 ust. 1 pkt 4 i 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) oraz arL. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku znak:
1iZM.WZM.ZT.501.308.2017.GZ z dnia 27.03.2017 r. o wydanie zezwolenia na usunigcie jednego jesionu
prensylwahskiego z terenu pasa drogowego ul. Mieszkalnej w Lodzi (dzialka nr 2551130 w obrqbie G-26),
na wysoko5ci nr 27a, zloZonego w Urzqdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa t-6dzkiego w dniu 17.05.2017 r.
prrzez Gming Miasto Lod2 z siedzibq w t-odzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondenqi'. Zarzqd Zieleni
l\/iejskiej, ul. Konstantynowska 8/10; 94-303 L6d2), reprezentowanq ptzez Paniq Eweling Wr6blewskq,
l\ilarszalek Woiewodztwa t-6dzkieoo

orzeka:
Zezwolic Gminie Miasto t-od2 na usuniqcie jednej sztuki jesionu pensylwahskiego (o obwodzie pnia
155 cm, mierzonym na wysokoSci 1,3 m), rosnqcego w pasie drogowym ul. Mieszkalnej w t-odzi
(dzialkanr 2551130 w obrqbie G-26), na wprost posesji nr27a (we wniosku btgdnie podano, 2e drzewo
znajduje siq na wysoko6ci nr 27a).

Okre5lic termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1 , do dnia 31 stycznia 2018 r.

Nie naliczac oplaty za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. 86 ust. 1

pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Uzale2ni6, wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od wykonania
przez Gminq Miasto t-6d2 nasadzenia zastqpczego jednej sztuki drzewa, nalezqcego do gatunku
dqb szypulkowy, o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzeniowej oraz
o obwodzie pnia nie mniejszym niZ 12 cm (pomiar na wysoko6ci 100 cm).

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

2018 r.',

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastgpczego, o ktorym mowa w punkcie 4, na terenie pasa
drogowego ul. Jutrzenki w t-odzi (dziatka nr 24114 w obrgbie G-26), w rejonie skzyzowania
z ul. Mieszkalnq, zgodnie z projektem nasadzefr pzedlozonym ptzez wnioskodawcq

6. Zobowiqza6 Gminq Miasto Lod2 do przedlo2enia lMarszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego informacji
o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, w terminie 14 dni od dnia
jego wykonania, wraz z podaniem nazwy gatunkowej posadzonego drzewa, obwociu jego pnia
(zmierzonego na wysokoSci 100 cm) oraz zalqczeniem planu sytuacyjnego zzaznaczonq lokalizacjq
posadzonego drzewa.

UZASADNIENIE
Dnia 17.05.2017 r. do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-odzkiego wptynql wniosek

(pismo znak:22M.W2MZT.501.308.2017.G2 z dnia 27.03.2017 r.) o wydanie zezwolenia na usunigcie
1 sztuki jesionu pensylwahskiego (o obwodzie pnia 155 cm) z terenu pasa drogowego ul. Mieszkalnej w Lodzi
(dzialka nr 2551130 w obrgbie G-26), na wysoko5ci nr 27a, zloZony przez Gminq Miasto Lod2, reprezentowanq
przezPaniq Eweling Wr6blewskq - p.o. DyrektoraZarzqdu Zieleni Miejskiej w l-odzl W uzasadnieniu podano,
2'e drzewo posiada wyprochnienie u podstawy pnia. JednoczeSnie zadeklarowano wykonanie nasadzenia
ziamiennego 1 sztuki drzewa, nalezqcego do gatunku dqb szypulkowy, w terminie do kohca 2018 r. Do wniosku
dolqczono mapQ z lokalizacjqdrzewa do usunigcia i wskazaniem miejsca wykonania nasadzenia zamiennego
w' bliskim sqsiedztwie jesionu pzeznaczonego do wycigcia, na terenie pasa drogowego ul. Jutrzenki w t-odzi
(<lzialka nr 24114 w obrqbie G-26), w rejonie skrzyZowania z ul. Mieszkalnq.

Podczas oglqdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 25.05.2017 r. przez inspektor6w Urzgdu
Nfarszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego, stwierdzono, 2e drzewo wnioskowane do usunigcia to jesion
pensylwahski (o obwodzie pnia 155 cm, mierzonym na wysokoSci 1,3 m), rosnqcy w pasie drogowym
drogi wewngtrznej - ul. Mieszkalnej w Lodzi (dziatka nr 2551130 w obrgbie G-26), na wprost posesji nr 27a
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(we wniosku blgdnie podano, 2e drzewo znajduje sig na wysokoSci nr 27a). Przedmiotowy jesion ma 2yw4
koronq, z niewielkq iloSciq posuszu; jego pieh jest prosty, ale stwierdzono na nim pr6chniejqce ubytki wglqbne
(m.in.: przy podstawie pnia po stronie zachodniej i wschodniej o(az w poblizu nasady korony). Po stronie
p6lnocnej, w poblizu nasady jednego z gl6wnych konar6w, widoczny jest Slad po odlamanym dawniej
konarze. Drzewo to jest Sredniej wielkoSci; ma wartoS6 przyrodniczq (m.in. neutralizaqa zanieczyszczeh
atmosferycznych) i wartoS6 krajobrazowq (wchodzi w sklad szpaleru drzew przyulicznych), nie ma wartoSci
kulturowej. Podczas oglgdzin terenowych w obrqbie jesionu wnioskowanego do usuniqcia nie stwierdzono
obecnoSci dziko wystgpujqcych okaz6w gatu n k6w ch ronionych.

Majqc na uwadze, Ze ww. jesion pensylwahski stwarza zagrozenie bezpieczefistwa ludzi, mienia
i ruchu drogowego (jest spr6ch nialy przy podstawie pnia oraz u nasady korony, ptzez co istnieje zagro2enie>,
2e podczas silnego wiatru zlamie siq i przewr6ci w stronq jezdni ul. Mieszkalnej lub ogrodzenia posesji
nr2Taorazprzemieszczajqcychsigwpoblizuludziipojazd6w),dzialajqcwoparciuoart.86ust. 1pkt4i5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm..l,
MarszalekWojew6dztwa t-odzkiego udzielil zezwolenia na jego usuniqcie, bez pobrania oplaty z tego tytulu.
Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi takze art. B3a 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 wojt, burmistrz albo prezydent
miasta, a w Wzypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, zezwolenie
wydaje marszatek wojew6dztwa. JednoczeSnie biorqc pod uwagq rozmiar, warto5c przyrodniczq i wartoSc
krajobrazowE usuwanego jesionu pensylwafskiego, a takze dostgpno6d miejsca do wykonania nasadzenia
zastQpczego nowego drzewa w bliskim sqsiedztwie miejsca, z kt6rego usuwany bqdzie ww. jesion, zezwolenie
na jego usuniqcie uzaleZniono od wykonania nasadzenia drzewa li6ciastego, nalezqcego do gatunku
dqb szypulkowy, okre5lonego w punkcie 4 sentencji niniejszej decyli, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczonojak sentencji.

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

wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego, 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 odwotania decy4a nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 $ I i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

3. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z lqdaniern
wszystkich stron (art. 130 S 4 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

4. Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane
zostanie jako usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstaw,g
do wymierzenia administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

5. JeSli posadzone w zamian za usunigte drzewo nasadzenie zastgpcze, o kt6rym mowa w punkcie 4

sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa Zywotno6ci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazaneg,c
w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zaleznych
od posiadacza nieruchomo5ci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania
nasadzenia zastqpczego. W pzypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie z zezwoleniern
bqdq miaty zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy
o ochronie przyrody).

6. Uzyskanie niniejszej decyzli na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6tv
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieh zwierzqt objqtych
ochronq prawnq (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzql dzikich.

7. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakci,e
wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymad wycinkq drzewa oraz zwr6cic siq ze stosownyrn
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza decyla nie jest toZsama z uzyskaniern
zezwolenia na odstqpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody'.
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2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1827) -zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.
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