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DECYZJA
Dzialajqc na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 1, art. B3a ust. 1, a, . B3c ust. 1, 3, art. B3d ust. 1, 2, art. 86
ust. 1pkt4i5,art.90 ustawyzdnial6kwietnia2004roku oochronieprzyrody(t.j.Dz.U.z20i6r.,
poz. 2134 ze zmianami) oraz arL 104 ustawy z dnia 14 czerwca'1960 roku - Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto
t.od2 reprezentowanej przez Paniq Ewelinq Wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usunigcie
trzydziestu czterech drzew znajdujqcych sig w pasie drogowym ul. Niciarnianej w t-odzi na odcinku od
ul. Malachowskiego do wiaduktu (dzialka ewidencyjna nr 9 w obrqbie W - 15) w t-oclzi, Marszalek
Wojewodztwa t-6dzkiego

orzeka
1. Zezwolif' Gminie Miasto L6d2, na usuniqcie ni2ej wymienionych drzew znajdujqcyclr sig w pasie

drogowym ul. Niciarnianej w t-odzi na odcinku od ul. Malachowskiego do wiaduktu (dzialka ewidencyjna
nr 9 w obrqbie W-15), zgodnie zlokalizacjqwskazanq przez wnioskodawcg na mapie dolqczonej do
wniosku oraz w trakcie dokonywanych oglgdzin.

1 . drzewo nr 1 - lipa drobnolistna o obwodzie pnia 175 cm (we wniosku podano 184 cm)
2. drzewo nr 2 - lipa drobnolistna o obwodzie pnia 103 cm
3. drzewo nr 3 - lipa drobnolistna o obwodzie onia 96 cm
4. drzewo nr 5 - lipa drobnolistna o obwodzie pnia 82 cm
5. drzewo nr 6 - lipa drobnolistna o obwodzie pnia 78 cm
6. drzewo nr 7 - klon zwyczajny o obwodzie pnia 111cm
7. drzewo nr 8 - lipa drobnolistna o obwodzie pnia 94 cm
8. drzewo nr 9 - kasztanowiec zwyczlny o obwodzie pnia i59 cm
9 drzewo nr 10 - kasztanowieczwyczlny o obwodzie pnia i50 cm
10. drzewo nr 13 - lipa drobnolistna o obwodzie pnia 142 cm
1 1. drzewo nr 15 - lipa drobnolistna o obwodzie pnia 142 cm
12 drzewo nr 16 - lipa drobnolistna o obwodzie pnia 124 cm
'13. drzewo nr 19 - lipa drobnolistna o obwodzie pnia 139 cm
14 drzewo nr 20 - lipa drobnolistna o obwodzie pnia 162 cm
15 drzewo nr 26 - lipa drobnolistna o obwodzie pnia 139 cm
16. drzewo nr 28 - lipa drobnolistna o obwodzie pnia 1 16 cm
17 . drzewo nr 30 - lipa drobnolistna o obwodzie pnia 217 cm
18 drzewo nr 31 - lipa drobnolistna o obwodzie onia 198 cm
19 drzewo nr 34 - lipa drobnolistna o obwodzie pnia 103 cm

2 Okre6li6 termin usuniqcia drzew wyszczeg6lnionych w punkcie 1 sentencji do dnia 31 lipca 2017 r.

3 Nie nalicza6 optat za usuniqcie drzew na podstawie art. 86 ust. 1 pkt4 i5 ustawy zdnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody.

4 Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqoe drzew wymienionych w punkcie '1 sentencji decyzji
od zastqpienia ich przez Gming Miasto t-odz nowymi drzewami- dziewiqtnastoma lipami srebrzystymi
'Brabant'. Kazda sadzonka drzewa powinna posiada6 prawidlowo uformowanq brylg korzeniowq
(uprawiane w donicach lub balotowane), dobrze rozwinigtq koronq (przewodnik prosty, konary
rownomiernie rozlozone, korona symetryczna zwyra2nie wyksztalconym jednym przewodnikiem), pien
P Posadzenie
wykonac naleZy zgodnie ze sztukq ogrodniczq - doly pod sadzonki powinny by6 wypelnione urodzajnq
ziemiq, dwukrotnie wigksze ni?bryly korzeniowe. Sadzonki nale?y zabezpieczyi przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub zwierzgtami poprzez zamontowanie siatek zabezpieczlqcych przed bezpo5rednim
dostgpem Ka2da sadzonka powinna zosta6 ustabilizowana w gruncie za pomocq minimum trzech
palikow, do ktorych przywiqzana zostanie za pomocq elastycznych taSm. WysokoSc oraz Srednica
palikow powinna byc dostosowana do wysoko5ci pnia sadzonki, a calo5c powinna stworzyc stabilnq
konstrukcjg (paliki powinny byc wbite na odpowiedniq gtgbokoSc uniemozliwiajqcq ich przechytanie sig,
dodatkowo mozna zastosowac poprzeczne listwy pomigdzy palikami). Wok6l sadzonki naleZy
uformowac wal zatrzymujqcy wodg (powstala w ten sposob przy pniu drzewa misa powinna miec
Srednicg minimum 80 cm).



h

Ustali6: a) termln wykonania nasadzef zastgpczych o ktorych mowa w pkt 4 do dnia 3j pa2dziernlka
2017 r.,
b) lokalizacjg wykonania nasadzef zastgpczych na terenie dziatki ewidencyjnej nr 9 w obrqbie W- 15
w t-odzi stanowiqcej pas drogowy ul. Niciarnianej na odcinku od ul Malachowskiego do wiaduktu, po
obu stronach ulicy.

Zobowiqza6 Gminq Miasto Lod2 do przedNo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego
o6wiadczenia o wykonaniu obowiqzku nasadzefr zastqpczych, w terminie 14 dni od dnia ilh
wykonania, podajqc faktycznq datg posadzenia oraz zalqczajqc plan sytuacyiny z zaznaczonq
lokalizacjq posarlzonych drzew.

UZASADNIENIE

Pismem znak:ZZM.WZM.ZT 501.8.2017.WS Gmina Miasto l-od2 reprezentowana przez Paniq
Eweling Wroblewskq wystqpila do Marszalka Wojew6dztwa N-odzkiego z wnioskiem, o wydanie
zezwolenia na usunigcie trzydziestu czterech drzew - dwoch kasztanowc6w, jednego klonu i trzydziestu
jeden lip rosnqcych na terenie pasa drogowego ul. Niciarnianej na odcinku od ul. Malachowskiego do
wiaduktu, z okre5leniem terminu ich usunigcia,,niezwlocznie" oraz zobowiqzaniem do wprowadzenia
nasadzeh zastgtrtczych - 30 lip srebrzystych 'Brabant'. W uzasadnieniu wniosku podano, ze drzewa sq

.suche lub zamierajqce. Do wniosku dolqczona zostala mapa ewidencyjna z orientacyjnie naniesionq
loka I izacjq d rzer,'l.

Pismem z dnia 09.03.20'17 r. znak. RS|1.7120.3.60.2017 r. zawiadomiono stronq o wszczgciu
postgpowania administracyjnego w sprawie usuniqcia ww drzew i wyznaczono termin dokonania
oglgdzin na dzieh 22 marca 2017 r. Oglgdziny przeprowadzone zostaly przy udziale przedstawicieli
wnioskodawcy \l/ wyznaczonym dniu oraz powt6rzone przy udziale przedstawiciela strony w okresie
wegetacji, tj. 10 maja 2017r.

We wniosku strona wskazala, 2e drzewa wnioskowane sq do usuniqcia jedynie z uwagi na ich
zamieranie i obumarcie, nie podano innych argument6w przemawiajqcych za ich wyciqciem. W zwiqzku
zpowyzszym w niniejszejdecyzjiodnoszqc siq do tre5ciwystqpienia udzielono zezwolenia na usunigcie
drzew kwalifikuj;1cych siq do wycigcia z powod6w wyszczeg6lnionych przez wnioskodawcq lub tez
majqcych widoczne slady pr6chnienia pni - drzewa wymienione w punkcie I sentencji posiadajq w
znacznym procencie zamierajqce korony, sq calkowicie obumarle lub tez posiadajq widoczne slady
prochnienia lub ubytki wglgbne:

Drzewo nr 1 - lipa drobnolistna 175 cm - jest obumarla, w koronie widoczne sq trzy pozostaloSci po
konarach. Pieh prosty, porosnigty grzybem - rczszczepkq. Nie wykazuje oznak ZywotnoSci;

Drzewo nr2-lipa drobnolistna 103 cm - pieh prosty, poroSniqty rozszczepkE Widoczne narosla na pniu
- trzy w dolnym odcinku od str. p6lnocno-zach , wiqksze po stronie przeciwnej pnia Przewodnik korony
z widocznq odchodzqcq korowinq w czqsci wierzcholkowej. Drzewo zamiera, 10% 2ywych galqzek
w postaci kqpki pod nasadq korony;

Drzewo nr 3 - lipa drobnolistna 96 cm - w dolnej czq6ci pnia od str pld-zach. Znajduje siq odchodzqca
korowina, odsloniqte warstwy drewna sq gladkie, bez wypr6chnieri i spqkah. W g6rnych odcinkach pnia
wystgpujq zgrubienia, z ktorych wyrosly z pqk6w Spiqcych nieliczne 2ywe gal4zki Cala korona
zamterajEca;

Drzewo nr 5 - lipa drobnolistna 82 cm - pieri prosty. Wystgpujq ubytki - wglqbny u nasady korony oraz
w konarach korony. Na pniu widoczne zgrubienia, z ktorych wyrastajq ze Spiqcych pqk6w 2ywe galqzki
Jeden konar obumarly, drugi zamieralqcy. Korona jest zywa, powstala w wyniku pojawienia sig licznych
odrostow u nasady korony i pod nasadq. Wykonanie zabieg6w z uwagi na wystgpowanie ubytku
wgtgbnego u nasady korony jest bezzasadne;

Drzewo nr 6 - lipa drobnolistna 78 cm - w pniu widoczne dwa ubytki, pomigdzy kt6rymi wystqpuje
szczelina o glqboko5ci ok. 5 cm. Na pniu widoczne zgrubienia pojedyncze, z ktorych wyrastajq nowe
galqzkl Korona zlo2ona z odchylonego w kierunku poludniowym konaru, z widocznymi drobnymi
ubytkami;

Drzewonr 7-kionzwyczajnyll'lcm-drzewojestobumarle,korowinaodchodzi nacalej powierzchnr
pnia i konar6w korony;



Drzewo nr 8 - lipa drobnolistna g4 cm - korona drzewa jest wysoko podkrzesana, przewodnik w czgsci
wierzcholkowej posiada wyprochnienie i ubytek wgtqbny w miejscu zlamania.' Galqzie czqsciowo
obumierajq. Na pniu brak jest galqzek wyrastajecych ze SpiqcyCh pqk6w. Widoczne mechaniczne
uszkodzenia;

Drzewo nr 9 - kasztanowiec zwyczalny 159 cm - pieri drzewa prosty, widoczne uszkodzenia w postaci
mechanicznego otarcia korowiny, ponadto od strony p6tnoino-wschodniej widocznV ubytekw warstwach zewnqtrznych pnia - widoczne or
o poczqtkach rozkladu (pr6chnienia) drewna K
polnocnej na jednym ze swoich rozgalqzieh
W marcu trawnik w sqsiedztwie drzewa byl be
drzewo bezpoSrednio z konarow wypuScilo

i, ale poraZenie grzy
i mechanicznych drewna - grzybnia rozklada drewno, ponadto wystqpuiq
a - drzewo staje sig bardziej podatne na zlamanie lub przewr6ienle
wiatru;

Drzewo nr 10 - kasztanowieczwyczajny 150 cm - drzewo w 90% obumarle, nieliczne, 2ywe g;alqzki;

Drzewo nr 13 - lipa drobnolistna 142 cm - korona w 50 % obumarla, zlozona z dwoch konarow.
w z pqkow
k wglqbny
dtamanym
widoczne

Drzewo nr 15 - lipa drobnolistna j42 cm - na pn e
drewno zaczyna osypywac sig. W sqsiedztwie us oz konar6w widoczne wypr6chnienie - dziupla o
odlamania sig. Korona jest asymetryczna. posus 

e
wyksztalcona - zachwiana statyka;

Drzewo nr 16 - lipa drobnolistna 124 cm - korona 2yje. Pieh posiada rozlegly ubytek rynnowy
o glgbokosciok. 40 cm idlugo5ciok. 100 cm, co oslabia wEsciwosci mechaniczne O-riewa. Jest bardziej
podatne na zlamanie lub przewrocenie. w konarze widoczne prochnienie;

Drzewo nr 19 - lipa drobnolistna 139 cm - w koronie widoczny posusz - ponad 50%. Jeden z gl6wnych
konar6w korony posiada owocniki grzyba - rozszczepkq, co moze Swiad czyc o dtuzszynr okresie
zamierania. Korona zlolonaztrzech konar6w, z ktorych dwa sq obumarle;

Drzewo nr20- lipadrobnolistna 162cm-drzewo vidoczne
ubytki wglqbne. Poza tym pieri prosty. Z uwagi dojSc do
odlamania siq g6rnej czgsci pnia w wyniku oslab
poddawana 'oita 

zaoiegor pietggnacyjnym w ;t"".t,$iprochniejqcy pien;

Drzewo nr 26 - lipa drobnolistna o obwodzie pnia 139 cm - pieri prosty, korona nie lest olcumarla,
zasycha w czqSci wierzcholkowej, jednak w dolnej czgsci pnia widoczne sq miejsca po cdciqtych
konarach i Slady osypywania sig drewna, na pniu znajduje sig mechaniczne'uszkbdzenie korowiny.
osypywanie sig drewna moze swiadczyc o poczqtkach prochnienia pnia;

Drzewo nr 28 - lipa drobnolistna 1 16 cm - w pniu w g6rnej czqsci, wystgpujq dziuple w miejscu odcigtych
konarow. Korona jest asymetryczna - silniej rozwinigta od strony potuOniowo -'wschodniej. Konar jest
przechylony z fizema ubytkami. Drzewo stanowi zagro2enie 2 uwagi na mozliwoSc odiamania'siq
KOrOny;

dzie pnia 217 cm - piefr p erajqca,
pnta oraz nowe odrosty za ia, przy
istnieje od strony miejsc p achwiac
m rozrostem konarow

Drzewo nr 31 - lipa drobnolistna 198 cm - obumarla, pieh prosty, poroSnigty na calej dlugoSci glrzybem
- rozszczepkq;
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Drzewo nr 34 - lipa drobnolistna 103 cm - drzewo obumarle, pozbawione jest korony.

lPodczas oglqdzin, w obrqbie ww. drzew nie stwierdzono wystgpowania okazow roslin i zwierzqt
objqtych ochronel gatunkowq.

W przypadku pozostalych drzew wyszczegolnionych we wniosku ale nieujqtych w niniejszej
decyl| tj. drzeur oznaczonych numerami 4, 1i, i2, 14, 17, i8,2j,22,23,24,25 rtu stwierdzono
wystqpienie gnizzda ptasiego z lqgiem), 27,29,32,33 - strona poinformowana zostala o wynikach
oglqdzin z praw()m wypowiedzenia sig co do mozliwoSci zachowania drzew i wykonania w obrqbie ich
koron zabiegow pielggnacyjnych lub wskazania, 2e zabiegi sq bezcelowe i drzewa nalezy usunq6
zastqpujqc nowymi okazami. W uwagach strona ma prawo wnie56 tez nowe argumenty w sprawie, kt6re
wedlug niej wskarzq, 2e drzewa stanowiq zagrolenie bezpieczeistwa i nalezy je usunqc. po przeslaniu
przez stronq stosownych uwag podjqte zostanq rozstrzygniqcia w sprawie drzew wyszczegolnionych
we wniosku a nieujqtych w niniejszej decyzji.

Podstawq prawnE do wydania decyzli w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz
art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016 t., poz.2i34 ze
zmianami). Z trerSci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu
z terenu nieruchomoSci nie wpisanej do rejestru zabytkow wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta,
a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoSci
wykonuje marsz;:lek wojewodztwa. Natomiast z mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 cyt. ustawy za usunigcie
drzew nie nalicza sig oplaty w przypadku drzew zagrallqcych bezpieczehstwu ludzi lub mienia
w istniejqcych olliektach budowlanych lub zagraZlqcych bezpieczenstwu ruchu drogowego, a z takq
sytuaclq mamy clo czynienia w omawianym przypadku

f3iorqc powyZsze pod uwagg, orzeczono jak sentencji.

Pouczerrie:
Od niniejszej dccyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzyrnania (art. 127 51, 129 S1 ig2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu (art.'130 Kpa). Wniesienie
odwolania w ternrinie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 2 Kpa) " 4

Decy4a podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z Zqdaniem wszystkich
stron (aft.l30 $ a Kpa )
Jezeli narsadzenie zastgpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo nie zachowa zywotnosci po 3
latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z przycz-yn zaleznych od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w drodze
decyzji obowiqzek posadzenia drzewa. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie
zzezwoleniem, irqdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (art.
86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Usuniqcie drzewa poza terminem okreslonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowid bqdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieri zwierzql
objqtych ochronq prawnE @rL 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzii, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz zwr6ci6,
gig ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora ochrony Sr
Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza
to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w a
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
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