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Ma rszale k Woj ew6d zttt a L5dzki e g o

Rsil. 71 20.3.21 6.201 7.MOS

DECYZJA r-

Dzialalqc na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1, art.83 a ust. 1, art.83 c ust. 1, ust.3, art. 83 d ust. 1, ust.2,
art. 86 ust. 1 pkt 4, art.90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czeruvca 1960 roku - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. lJ. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) i art. '16 ustawy z dnia 7 kwietnia
2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postqpowania administracyjnego oraz niekt6rych innych ustaw (Dz.
U 2017 poz. 935), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto l-od2 reprezentowanej przez paniqEweling
Wr6blewskq 22M.WZ.M.2T.501.46.2017.BW (data wplywu 16 maja 2017 r.), o wydanie zezwotenia na
usuniqcie dw6ch wierzb kruchych o obwodach pni 123 cm i383 cm z terenu niezabudowanego
znajdujqcego sig przed budynkiem przy ul. Organizacji WiN 79181 w t-odzi, (dzialki ewidencyjne nr 90/56
i 90/40 w obrqbie B-50), Marszalek Wojew6dztwa t_6dzkiego

orzeka:
Zezwoli6' Gminie Miasto Lod2, na usunigcie wierzby biatej oznaczonej we wniosku nr 1, o obwodzie
pnia '123 cm, znajdujqcej sig na dzialce ewidencyjnej nr 90/36 w obrgbie B-50 przed budynkiem przy ul.
Organizacji WiN 79181 w t-odzi, zgodnie z lokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcg na mipie
stanowiqcej zalqcznik do wniosku.
Okre6li6 termin usunigcia drzewa do dnia 31 stycznia 2O1B r.
Nie nalicza6 oplat za usunigcie drzewa na podstawie art. 86 ust. '1 pkt4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.
Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji od
zastqpienia go Wzez Gminq Miasto t-6dz nowym nasadzeniem - jednym klonem polnym 'etsri.;t' -
o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzeniowej, o obwodzie pnia nie
mniejszym ni212 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).
Ustali6: a) termin wykonania nasadzenia zastgpczego do dnia 3'l grudnia 2019 r.,
b) lokalizacig wykonania nasadzenia zastgpczego na dzialce ewidencyjnej nr 90/36 w obrqbie B-50
przed budynkiem pzy ul. OrganizacjiWiN 79181, zgodnie zlokalizacjqwskazanq przez wnioskodawcq
na mapie dolqczonej do wniosku.
Zobowiqza6 Gminq Miasto L6d2 do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego
o6wiadczenia o wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastgpczego, w terminie 14 dni od dnia jelo
wykonania, podajqc faktycznq datq posadzenia oraz zalqczlqc plan sytuacyiny z zaznaczonE
lokalizacjq posadzonego drzewa.
Nie zezwoli6 Gminie Miasto Lod2, na usuniqcie wierzby kruchej oznaczonej we wnioskrt nr 2,
o obwodzie pnia 383 cm, znajdujqcej siq na dzialce ewidencyjnej nr 90/36 w obrqbie B-50 przed
budynkiem pzy ul. Organizacji WiN 79181 w Lodzi, zgodnie z lokalizacjq wsKazan.4 przez
wnioskodawcg na mapie stanowiqcej zalqcznik do wniosku.

UZASADNIENIE

Pismem znak: ZZM.WZM.ZT.501.46.2O17.BW (data wplywu '16 maja 2017 r.), pani Ewelina
Wr6blewska dzialalqc z upowaznienia Prezydenta Miasta Lodziw imieniu Gminy Miasto t-6d2, wystqpila
do Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego o udzielenie zezwolenia na usunigcie dw6ch wierzb t<iucnycn

u niezabud d budynkiem przy;y;Ht"{it :L##ff:H:ti:
Inych 'EIsrijk'. Lokalizacja drzew przewidzianych do usunigcia

oraz nasadzefi zastqpczych wskazana zostala na mapie stanowiqcej zalqcznik graficzny do wniosku.
Pani Ewelina Wr6blewska oSwiadczyla rownie2, 2e Gmina Miasio t-6dz jest wladajqiym dzialkami
ewidencyjnymi o kt6rych mowa we wniosku. W uzasadnieniu wniosku podano, 2ewierzba o obwodzie
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pnia 123 cm posiada prochniejEcy ubytek pnia, natomiast wierzba o obwodzie pnia 383 cm jest
pochylona, posiada odlamanq czqs6 korony i zachwianq statykg.

W dniu 21 czerwca 2017 r. pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego
przeprowadzili oglgdziny drzew, podczas ktorych stwierdzono, ze wnioskowanymi do usuniqcia
drzewami sq dwie wierzby - biala oznaczona we wniosku nr 1 oraz krucha oznaczona we wniosku nr 2.

Wierzba biala o obwodzie pnia 123 cm posiada pr6chniejqcy, odchylajqcy siq od pionu piei,
z widocznymi owocnikami huby. Drzewo z uwagi na oslabione wlaSciwo5ci mechaniczne jest bardziej
podatne na zlamania, co powoduje zwigkszenie ryzyka zagrolenia bezpieczehstwa ludzi oraz mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych.

Druga wierzba oznaczona we wniosku nr 2, o obwodzie pnia 383 cm, nie posiada oznak
mogqcych Swiadczy6 o zlym stanie zdrowotnym drzewa. Dokonana wizualnie ocena nie potwierdzila
widocznych ubytkow w pniu. Brak jest 5lad6w osypywania sig mogqcych Swiadczyc o pr6chnieniu, brak
jest r6wniez oznak zamierania korony. Korona sklada siq z czterech konar6w, z kt6rych jeden zostal
zredukowany, drugi skrocony w polowie. Pozostale dwa konary odchylajq sig od pionu, co jest
naturalnym efektem istnienia w przeszloSci w pelni wyksztalconej korony. Pieh jest prosty, nie odchyla
sig od pionu. W zwiqzku z powyzszym w wyniku dokonanej z poziomu gruntu wizualnej oceny stanu
zdrowotnego drzewa, pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa t-odzkiego stwierdzili, ze na
chwilg obecnq drzewo nale2y pozostawid i wykona6 w koronie ciqcia redukujqce wysokoSc konarow
co przywr6ci statykq. Zgodnie z treSciq w art. 87a. ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie
przyrody prace w obrqbie korony drzewa nie mogq prowadzic do usunigcia galqzi w wymiarze
przekraczalqcym 30% korony, kt6ra rozwingla sig w calym okresie rozwoju drzewa, chyba 2e majqna
celu:
1) usuniqcie galqzi obumarlych lub nadlamanych;
2) utrzymywanie uformowanego ksztaltu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywroceniu statyki drzewa.

JednoczeSnie w obrgbie korony przedmiotowej wierzby stwierdzono wystqpowanie budki
lqgowej oraz gniazda ptasiego. Wyniki oglgdzin przedstawione zostaly stronie do zapoznania siq
iwniesienia uwag, pismem z dnia 06 lipca 2017 r. znak: RS11.7120.3.216.2017.MOS. JednoczeSnie
zawiadomiono, ze w przypadku wierzby o obwodzie pnia 123 cm usunigcie powinno nastqpiC szybciej
niz w podanym we wniosku terminie,,nie p6zniej niz do kohca roku 2018" - w decyzji zezwalalqcejna
usuniqcie ww. wierzby okre6lony zostanie termin wycigcia do dnia 3'1 stycznia 2018 r. W pzypadku
drugiej wierzby poinformowano, ze gdyby strona stwierdzila, 2e zachowanie przedmiotowego drzewa
jest bezzasadne ipodtrzymala swoje stanowisko w sprawie jej usuniqcia, wnioskodawca zobowiEzany
jest do dostarczenia zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi na odstgpstwa od
zakaz6w zawartych w art. 52 ustawy o ochronie przyrody, a postgpowanie w sprawie udzielenia
zezwolenia na usuniqcie drzewa zostanie zawieszone.

Strona zawiadomiona zostala o mozliwoSci wypowiedzenia siq co do zebranego materialu
dowodowego, w godzinach pracy urzgdu lub na pismie w terminie siedmiu dni od daty otrzymania
zawiadomienia. JednoczeSnie Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego poinformowal, ze brak odpowiedzi
wnioskodawcy potraktowany zostanie jako akceptacja wyznaczonego terminu usunigcia drzewa
oznaczonego nr 1 oraz i zgodg na pozostawienie wierzby nr 2 i wykonanie w jej koronie przycigcia.
Do dnia 21 lipca 2017 r. do organu nie wplynqla odpowiedZ, wobec powyzszego uznano, ze strona
akceptuje przedstawione rozstrzygniqcia. Wobec powyZszego wierzbg o obwodzie pnia 383 cm nalezy
pozostawic wykonujqc ciqcia w jej koronie zmierzlqce do poprawy statyki i uformowania ksztaltu.
W przypadku pogorszenia sig stanu zdrowotnego przedmiotowej wierzby lub stwierdzenia
w trakcie wykonywanych prac przyciqcia korony niewidocznych w dniu oglgdzin wypr6chnieh pnia lub
wewnqtrznych zgnilizn i ubytkow strona powinna wystqpi6 z ponownym wnioskiem na usunigcie
przed m iotowego d rzewa.

Majqc powyzsze na uwadze orzeczonojak w sentencji.

Podstawq prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz
art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. lJ.22016 t., poz.2134 ze zm.).
Z treSci cytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci nie wpisanej do rejestru zabytk6w wydaje wojt, burmistz albo prezydent miasta,
a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoSci
wykonuje marszalek wojew6dztwa. Natomiast z mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usunigcie drzew
nie nalicza sig oplaty w przypadku drzew zagra2ajqcych bezpieczefrstwu ludzi lub mienia w istniejqcych



obiektach budowlanych, a z takq sytuacjE mamy do czynienia w omawianym pzypadku. Usuniqcie
drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji uzaleznione zostilo od posadzenia
nowego drzewa zgodnie tre5ciq zobowiqzania strony.

Pouczenie:
1' uguje stronie odwotanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

Srednictwem Marszafka wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni2 :If*J,'i3:h:afl,:::ii:'1i51y,il5$iil['fll.li?,1?3] 
^*rwniesienie odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130'S 2 Kpa).3. Decyzja podlega wyko_naniu przed uplywem terminu odwoiania, gdy jeit zgodna z 2qdaniem

wszystkich stron (art.130 g a Kpa ).4 Jezeli nasadzenie zastgpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewo nie zachowa zywotnoSci po
3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub pried uplywem
tego terminu , z przyczyn zaleZnych od posiadacza nieruchomo6ci, nalozony zostanie ponownie w
drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzewa. W pzypadku niewykonania nasadzenia
zastgpczego zgodnie z zezwoleniem, bgdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji (art. BO ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 

'2004 
r. o ochronie

przyrody).
5. Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie

jako usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie'podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyli na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania
zakazlw dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych orazsiedlisk ptak6w, schronieh
zwierzEtobjqtych ochronq prawnq (art. 52 uoop) oraz humanitainego traktowaniazwierzqtdzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6cigatunk5w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz
zwr6cie siq ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiskabqd2
Regionaf nego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 51 uoop), gdy2 niniejiza decy4a nie jest
to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstqpstwa odzakaziw iawarty-ctr w art.51 ust. 1 i
art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Otrzvmuia:

Pani Ewelina Wr6blewska
dzialal,qca w imieniu Gminy Miasto
Adres do korespondencji:
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t odzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 t_6d2

2. ala

Zwolniono z oplaty skarbowej.
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej cz. lll pkt 44, kol. 4, pkt 6, (t. j. Dz. tJ.22016 r. poz. 1827)
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al. Pilsudskiego 8
90-051 t-odz
wrvw.lodzkie.pl

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

';|:tun lli:ir:.,r8,


