
Itsil.71 20.3. 1 56.20'1 7.AW N-od2, dnia 2tl czerwca2OlT r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. '1, art. 83c ust. 1, 3 i4, art. 83d ust. 1i2, ar't.. BO 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.,
trtoz. 2134 ze zm.) oraz art. '104 ustawy z dnia 14 czeruvcia 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 t,, poz. 23 ze zm.) i art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianre
ustawy - Kodeks postgpowania administracyjnego oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935)
-- po rozpatrzeniu wniosku znak. ZZM.WZM.ZT.5O1.416.2017.GZ z dnia 18.04.2017 r. o wydanie zezwolenia
rta usuniqcie jednego jesionu pensylwanskiego z terenu pasa drogowego ul. Mieszkalnej w t-odzi (dzialka
nr 255175 w obrqbie G-26), na wysokoSci nr 46a, zlozonego w Urzqdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa
t-6dzkiego w dniu 17.05.2017 t. przez Gming Miasto Lod2z siedzibq w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres
liorespondencii: Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska B/10; 94-303 t-6d2), reprezentowanE ptzez
Paniq Eweling Wr6blewskq, Marszalek Wojewodztwa t_6dzkiego
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41.

orzeka:
Zezwole Gminie Miasto Lod2 na usuniqcie jednej sztuki jesionu pensylwariskiego (o obwodzie pnia
217 cm, mierzonym na wysokoSci 1,3 m), rosnacego w pasie drogowym drogi wewnqtrznej -
ul. Mieszkalnej w Lodzi (dzialka nr 255175 w obrgbie G-26), na wysokoSci posesji nr 46a (dzialka
nr 22911w obrqbie c-26).

Okre5li6 termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 stycznia 2018 r.

Nie nalicza6 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.

Uzale2nie, wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od wykonania
przez Gminq Miasto t-6dz nasadzenia zastqpczego jednej sztuki drzewa, nale2qcego do gatunku
dqb szypulkowy, o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzeniowej oraz
o obwodzie pnia nie mniejszym ni2 12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).

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

2018 r.;

b) lokalizacjq wykonania nasadzenia zastqpczego, o ktorym mowa w punkcie 4, na terenie pasa
drogowego ul. Jutrzenki w t-odzi (dzialka nr 124114 w obrqbie G-26), w rejonie skzyzowania
z ul. Mieszkalnq, zgodnie z projektem nasadzen pzedlozonym przez wnioskodawcg w pisnrie
znak'. ZZM.WZM.ZT.501.416.2017.GZ, z dnia 12.06.2017 r.

6. Zobowiqza6 Gming Miasto L6d2 do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego informacji
o wykonaniu nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, w terminie 14 dni od dnia
jego wykonania, wraz z podaniem nazwy gatunkowej posadzonego drzewa, obwodu jego pnia
(zmierzonego na wysokoSci 100 cm) orazzalqczeniem planu sytuacyjnego z zaznaczonq lokalizacjq
posadzonego drzewa.

UZASADNIENIE
Dnia 17.05.2017 r. do Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego wptynql wniosek

(pismo znak:22M.W2MZT.501.416.2017.G2 z dnia 1E.04.2017 r.) o wydanie zezwolenia na usuniqcie
1 sztuki jesionu pensylwahskiego (o obwodzie pnia 217 cn"t) z terenu pasa drogowego ul. Mieszkalnej w t-odzi
(<lzialka nr 255175 w obrgbie G-26), na wysokoSci nr 46a, zlo2ony przez Gming Miasto t-odZ, reprezentowanq
przezPani4 Eweling Wr6blewskq - p.o. DyrektoraZarzqduZieleni Miejskiejwt-odzi. W uzasadnieniu podano,
2e drzewo ma pgkniqty pieh. JednoczeSnie zwr6cono sig z proSbq o zwolnienie z obowiqzku wykonania
nasadzenia zamiennego, z uwagi na kolizjq z podziemnq sieciq energetycznq i gazociqgiem oraz wqski pas
zieleni na terenie ww. drogi. Do wniosku dolqczono mapg z lokalizacjqdrzewa do usuniqcia

W wyniku oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 25.05.2017 r. ptzez inspektor6w Urzgdu
Mlarszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego, stwierdzona, 2e drzewo wnioskowane do usuniqcia to jesion



pensylwanski (o obwodzie pnia 217 cm, mierzonym na wysokoSci 1,3 m), rosnqcy w pasie drogowym
drogi wewnqtrznej - ul. Mieszkalnej w t-odzi (dziatka nr 255175 w obrgbie G-26), na wysokoSci posesji nr 46a
(dzialka nr 22911 w obrgbie G-26). Przedmiotowy jesion ma ZywE, wysoko podniesionq korong, z nie'wielke
ilo6ciq posuszu; po wschodniej stronie stwierdzon,o w koronie dwa znacznie skr6cone konary. Pief drzewa
jest prosty, bez widocznych wypr6chnie6. Od miejsca rozwidlenia glownych konar6w, pod nasadq krlfoh\/,
na dtugoSci okolo 70 cm w kierunku podstawy prria, po poludniowej i p6lnocnej stronie drzewa widoczne
sq dwa czqsciowo zro6nigte pgkniqcia. Z uwagi na obecnoSi skr6conych konar6w po wschodniej stronie
drzewa, nie ma mozliwoSci wykonania wiqzan w koronie jesionu, kt6re zabezpieczylyby drzewo przed
rozlamaniem. W poblizu jesionu zlokalizowana jest jezdnia ul. Mieszkalnej, chodnik dla pieszych i ogrodzenie.
Drzewo jest duze; ma wartoSc przyrodniczq (m.in. neutralizaqa zanieczyszczefi atmosferycznych) i warto6r6

krajobrazowq (drzewo przyuliczne), nie ma wartoSc;i kulturowej. Podczas oglqdzin terenowych w jego obrqbie
nie stwierdzono obecno6ci dziko wystgpujqcych ok;az6w gatunkow chronionych.

W toku postqpowania ustalono, 2e fragment korony jesionu odlamal sig podczas silnego wiatru
i konieczne byto jej przyciqcie. Z informacji przekazanych przez Zarzqd Zieleni Miejskiej wynika, 2e prace
zwiqzanezprzycinkqjesionu zostaly zlecone po telc'fonicznym zgloszeniu Centrum Zarzqdzania Kryzysowego
z dnia 20.07.2015 r.; w ramach interwencji odlamana czgSc drzewa zostala pocigta przez Pahstwowq Strarz
PozarnE, a wykonawca Zarzqdu Zieleni Miejskiej przycifl koronq jesionu ponizej miejsca zlamania tak, aby
nie zostala zachwiana jego statyka.

Ze wzglgdu na fakt, iz jesion pensylwafiskiobjgty wnioskiem jest drzewem okazalym, posiada warto6c
przyrodniczq i krajobrazowq, stwierdzono, Ze wskazane jest odtworzene zieleni w mozliwie najbiZszym
sqsiedztwie przedmiotowego drzewa. Dlatego leZ pismem znak'. RS|1.7120.3.156.2017.AW z dnia
31.05.2017 r. Marszalek Wojew6dztwa t-odzkiego wezwal Gming Miasto Lod2 do uzupelnienia material'u
dowodowego po1zez udzielenie rnformacji w sprawie mozliwoSci wykonania nasadzenia zastqpczego
za ww. jesion w jak najblizszym sqsiedztwie r',riejsca, w kt6rym on roSnie. W odpowiedzi do Urzgdu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynglo pismo znak: 22M.W2MZT.501.416.2017.G2 z dnia
12.06.2017 r., w ktorym Gmina Miasto t-odZ poinformowala, ze istnieje mozliwo5c wykonania nasadzenia
zastqpczego 1 szt. drzewa nalezqcego do gatunfru dqb szypulkowy na terenie dzialki nr 24114 w obrgbie
G-26, zgodnie zzalqczonq do pisma mapq, w terminie do kohca 2018 r.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowego, zakwalifikowano do usuniqcia jesion
pensylwahski, wymieniony w punkcie I sentencji rriniejszej decyzji, ze wzglqdu na zagto1enie, jakie drzewo
to stwarza dla bezpieczehstwa ludzi, mienia i ruchu drogowego (na jego pniu, pod nasadq korony stwierdzono
podluzne pqkniqcia, istnieje zatem zagroZenie, 2:e podczas silnego wiatru jesion zlamie siq i przewro,oi
w stronq jezdni ul. Mieszkalnej lub ogrodzenia najbilizszej posesji orazprzemieszczajqcych siq w poblizu lud:zi

i pojazdow; jednocze5nie ze wzglgdu na wczeSniejsze uszkodzenie korony przez wiatr, nie ma moZliwoSr:i
zastosowania w niej wiqzah, kt6re zapobieglyby rozlamaniu drzewa). Majqc powyzsze na uwadze, dziala4qc
woparciuoart.86ust. lpkt4i5ustawyzdnia16kwietnia2004r.oochronieprzyrody(tekstjednolity:
Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego udzielil zezwolenia na usuniqcie
ww. drzewa 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 tre5ci cytowanych przepis6'w
wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci nie wpisanej do rejestru
zabytk6w wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach
powiatu sprawuje funkcjq starosty, zezwolenie wydaje marszalek wojewodztwa. JednoczeSnie biorqrc
pod uwagq rozmiar, warto5d przyrodniczq i wartoS6 krajobrazowq usuwanego jesionu pensylwahskieg<1,
a takZe dostqpnoS6 miejsca do wykonania nasadzenia zastqpczego w jego bliskim sqsiedztwie, na terenie
pasa drogowego ul. Jutrzenki w t-odzi (dzialka nr 24114 w obrgbie G-26), w rejonie skrzyZowania
z ul. Mieszkalnq, zezwolenie na jego usunigcie uzaleZniono od wykonania nasadzenia 1 szt. drzewa liSciastego
nalezqcego do gatunku dqb szypulkowy, okreSlonego w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie
do dnia 31 grudnia 2018 r.

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczono jak sentencji.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w t-odz:i,

wniesione za po5rednictwem Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
(art. 127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowarria administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 iS 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

3. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terrninu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2qdanien
wszystkich stron (art. 130 S 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

4. Do postqpowari administracyjnych wszczqtyctr i niezakohczonych przed dniem 1 czerwca 2017 r.,
tj. dniem wejScia w zycie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postqpowania
administracyjnego otaz niekt6rych innych ustaw, stosuje siq dotychczasowe przepisy Kodeksu
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postQpowania administracyjnego, z wyjqtkiem przepis6w art. 96a-96n Kodeksu postgpowania
administracyjnego (dotyczqcych mediacji), ktore stosuje siq od dnia 1 czeruca 2017 r. (art. 16 ustawy
zdnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postqpowania administracyjnego).
Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane
zostanie jako usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowid bqdzie podstawq
do wymierzenia administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).
Je5li posadzone w zamian za usuniqte drzewo nasadzenie zastgpcze, o kt6rym mowa w punkcie 4
sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa zywotno6ci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub pzed uplywem tego terminu, z ptzyczyn zaleZnych
od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania
nasadzenia zastgpczego. W pzypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie z zezwoleniem
bqdq mialy zastosowanie pzepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy
o ochronie przyrody).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieh zwierzqt objgtych
ochronq prawnq (art. 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, naleZy wstrzyma6 wycinkq drzewa oraz zwr6ci6 siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o oChronie przyrody), gdyZ niniejsza ddcyla nie jest toZsama z uzyskaniem
zezwolenia naodstgpstwaodzakaz6wzawartychwart.5l ust. 1iart.52 ust. l ustawyoochronieprzyrody.
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)trzvnnuia:- -

[crnna uiasto t-6dz
ul. Piotrkowska 104
90-926 L6d2
Adres korespondencii:
Zarzqd Zieleni M iejs kiej
ul. Konstantynowska 8/'1 0
94-303 L6d2

',L. ala

jlwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol4, pkt 6.

al. Pilsudskiego 8
90-051 t6d2
lvww.lodzkie.pl

tel. l+481 42663 35
fax l+48142 663 35
sekretariat.ro@

oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1827) -zalqcznik


