
Marszalek Wojew5dztwa t 6dzkiego

RSll.71 20.3. 407 .2017 .AW L6d2, dnia 4 grudnia 2017 r.

DECYZJA
Na podstawie ad.83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust. 1, ar1.83c ust. 1,3 i4, aft.83d ust. 1 i2, art.83f

ust. 1 pkt 14 lit. a, art. 86 ust. 1 pkt 4, 5 i 10, art. 90 ustawy z dnia '16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) oraz afi.. 104 i art. 105 S 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) -
po rozpatrzeniu wniosku znak: 22M.W2M.2T.501.930.2017 .GZ z dnia 22.09.2017 r. o wydanie zezwolenia
na usuniqcie jednej wierzby kruchej (drzewo nr 1) z terenu nieruchomo6ci przy ul. Przyszkole 17-19 w t-odzi,
piqciu lip drobnolistnych (drzewa o numerach 2,3,4,5 i7) z terenu pasa drogowego ul. Przyszkole w t-odzi,
na odcinku od ul. Brzozowskiego do ul. Cieszkowskiego i przy posesji nr 12, jednego jarzgbu pospolitego
(drzewo nr 6) z terenu nieruchomoSci przy ul. Przyszkole 1 1 w N-odzi oraz trzech klon6w zwyczajnych (drzewa
o numerach 8, I i 10) zterenu pasa drogowego ul. Cieszkowskiego wt-odzi, na wysokoSci Parku Sielanka,
zloZonego w Urzgdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa Lodzkiego w dniu 26.09.2017 r. przez Gming
Miasto Lod2 z siedzibq w t-odzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondencji: Zarzqd Zieleni Miejskiej,
ul. Konstantynowska 8/10; 94-303 l-od2), reprezentowanq przez Paniq Eweling Wr6blewskq, w czgSci
dotyczqcej wydania zezwolenia na usunigcie drzew o numerach inwentaryzacyjnych 1,2,3,4, 5, 6 i 10,
Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolii Gminie Miasto t-od2 na usuniqcie sze6ciu sztuk drzew (numeracja drzew wedlug wniosku),

znajdujqcych siq na terenie ni2ej wymienionych nieruchomo6ci i pasa drogowego w l-odzi:

- nr 1 - jednej sztuki wierzby kruchej (o obwodzie pnia 121cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm),
rosnqcej na trawniku, po p6lnocno-zachodniej stronie budynku mieszkalnego przy ul. Przyszkole 17.,

- nr 2 - jednej sztuki lipy drobnolistnej (o obwodzie pnia 72 cm, mierzonym na wysoko6ci
130 cm), znajdujqcej sig na trawniku, w pasie drogowym ul. Przyszkole, przy skrzyzowaniu
z ul. Brzozowskiego (po p6lnocno-zachodniej stronie budynku przy ul. Brzozowskiego 4);

- nr 3 - jednej sztuki lipy drobnolistnej (o obwodzie pnia 96 cm, mierzonym na wysoko6ci
'130 cm), znajdujqcej sig na trawniku, w pasie drogowym ul. Przyszkole, na wysokoSci posesji nr 1 '1 

;- nr 4 - jednej sztuki lipy drobnolistnej (o obwodzie pnia 70 cm, mierzonym na wysokoSci
130 cm), znajdujqcej sig na trawniku, w pasie drogowym ul. Przyszkole, na wprost posesji nr 14124;

- nr 5 - jednej sztuki lipy drobnolistnej (o obwodzie pnia 83 cm, mierzonym na wysoko6ci
130 cm), znajdujqcej sig na trawniku, w pasie drogowym ul. Przyszkole, przy skrzyzowaniu
z ul. Cieszkowskiego;

- nr 6 - jednej sztuki jarzgbu pospolitego (o obwodzie pnia 66 cm, mierzonym na wysokoSci '1 30 cm),
znajdujqcego siq na trawniku, po poludniowej stronie budynku mieszkalnego przy ul. Przyszkole 11.

2. Okre5li6 termin usunigcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 30 wrze6nia 2018 r.

3. Nie nalicza6 oplaty za usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na podstawie art. 86 ust.'1
pkt4,5 i10 ustawyz dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

4. Uzale2ni6, wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew o numerach 1 i3, wymienionych w pr.rnkcie 1,
od wykonania przez Gminq Miasto t-6dz nasadzeri zastgpczych dw6ch sztuk drzew, nale2qcych
do gatunku klon zwyczajny, o dobrze wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych brylach
korzeniowych oraz o obwodach pni nie mniejszych ni2 12 cm (pomiar na wysoko6ci '100 cm),

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia
2018 r.'.
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b) Iokalizacjq wykonania nasadzefi zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, na terenie dziatki
nr 21125 w obrgbie G-10 przy ul. Przyszkole 17-19 w t-odzi (nasadzenie za drzewo nr 1) i na terenie
dzialki nr 11314 w obrgbie G-10 przy ul. Przyszkole w todzi, po p6lnocnej stronie budynku przy
ul. Brzozowskiego 4 (nasadzenie za drzewo nr 3), zgodnie z projektem nasadzen przedlo2onym
przez wnioskodawcq wraz z wnioskiem z dnia 22.09.2017 r., znak: ZZM.WZM.ZT .501 .930.2017 .GZ.

Zobowiqzae Gming Miasto N-od2do przedlo2enia MarszalkowiWojew6dztwaN-6dzkiego informacji
o wykonaniu nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, w terminie 14 dni od dnia
ich wykonania, wraz z podaniem nazw gatunkowych posadzonych drzew, obwod6w ich pni
(zmierzonych na wysokoSci 100 cm) oraz zalqczeniem planu sytuacyjnego z zaznaczonq lokalizacjq
posadzonych drzew.

Umorzye postgpowanie, wszczgte na wniosek Gminy Miasto L6d2, w czg6ci dotyczqcej wydania
zezwolenia na usuniqcie jednej sztuki klonu zwyczajnego (drzewo nr 10, o obwodzie pnia 92 cm,
mierzonym na wysokoSci 130 cm) z terenu pasa drogowego drogi gminnej - ul. Augusta Cieszkowskiego
w t-odzi (dzialka nr 22129 w obrqbie G-l0), na wprost Parku Sielanka, po p6lnocno-wschodniej stronie
budynku mieszkalneg o przy ul. Przyszkole 1 3.

UZASADNIENIE
Dnia 26.09.2017 r. do Urzgdu Marszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego wplynqt wniosek

(pismo znak:22M.W2MZT.501.930.2017.G2 z dnia 22.09.2017 r.) o wydanie zezwolenia na usunigcie
1 sztuki wierzby kruchej (drzewo nr 1, o obwodzie pnia 121 cm) z terenu nieruchomo6ci przy
ul. Przvszkole 17-19 w t-odzi (dzialka nr 21125 w obrqbie G-l0), 5 sztuk lip drobnolistnych (drzewa
o numerach 2,3,4,5 i7, o obwodach pniodpowiednio:72 cm, 96 cm,70 cm, 83 cm i88 cm) zterenu pasa
drogowego ul. Przyszkole w t-odzi, na odcinku od ul. Brzozowskiego do ul. Cieszkowskiego i przy posesji
nr 12 (dzialki o numerach 114114 i 114113 w obrgbie G-10), 1 sztuki jarzqbu pospolitego (drzewo nr 6,
o obwodzie pnia 66 cm) z terenu nieruchomo6ci przy ul. Przyszkole 11 w l-odzi (dzialka nr 113/4 w obrgbie
G-10) oraz 3 sztuk klon6w zwyczalnych (drzewa o numerach 8, I i 10, o obwodach pni odpowiednio:
86 cm, 96 cm i92 cm)z terenu pasa drogowego ul. Cieszkowskiego wt-odzi, na wysoko6ci Parku Sielanka
(dziatka nr 22129 w obrqbie G-10), zloZony przez Gming Miasto l-od2, reprezentowanq przez Paniq Eweling
Wr6blewskq - p.o. Dyrektora Zarzqdu Zieleni Miejskiej w todzi. W uzasadnieniu podano,2e drzewa
o numerach od 2 do '10 sq suche (w tym na drzewach o numerach 4 i 5 znajdujq sig owocniki grzybow),
natomiast wierzba nr'l jest niebezpiecznie pochylona nad ciqgiem pieszo-jezdnym, kt6rym poruszajq sig
dzieci i nie ma mozliwoSci wyr6wnania statyki drzewa przez ciqcia redukcyjne. Jednocze6nie zadeklarowano
wykonanie nasadzeh zamiennych lqcznie 5 sztuk drzew, naleZqcych do gatunku klonzwyczajny, wterminie
do korica 2018 r. Wyja6niono jednocze6nie, ze mniejsza liczba proponowanych nasadzeh wynika
z faklu, i2 wykonanie nasadzeh w pasie drogowym ul. Przyszkole nie jest moZliwe, z powodu ich kolizji
z podziemnq i napowietrznq sieciq energetycznq, sieciq telekomunikacyjnq lub gazociqgiem. Ponadto
realizacia nasadzeh na terenach nieruchomoSci, ze wzglqdu na duze zagqszczenie drzew, spowoduje
ograniczenie dostgpu Swiatla dziennego mieszkafcom lub uzytkownikom lokali. Do wniosku dolqczono
lrzy mapy zlokalizaqqdrzew do usuniqcia i wskazaniem miejsc wykonania nasadzef zamiennych na terenie:
dzialki nr 21125 w obrgbie G-10 w t-odzi (nasadzenie 1 szt, drzewa, w poblizu miejsca gdzie roSnie wierzba
nr 1), dzialki nr 11314 w obrgbie G-1 0 w t odzi (nasadzenia 2 szt. drzew: jednego drzewa po p6lnocnej stronie
budynku przy ui. Brzozowskiego 4 ijednego drzewa po poludniowej stronie budynku przy ul. Przyszkole 11)
oraz dzialki nr 22129 w obrgbie G-10 w t-odzi (nasadzenia 2 szt. drzew w pasie drogowym ul. Cieszkowskiego,
na wprost Parku Sielanka).

W wyniku oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 17.10.2017 r. przez inspektorow Urzqdu
Marsza{kowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, ustalono, 2e wnioskowane do usunigcia drzewa o numerach
inwentaryzacyjnych 1, 2, 3,4, 5, 6 i 10 to:- nr'1 - 1 szt. wierzby kruchej (o obwodzie pnia 121 cm, mierzonym na wysokosci '130 cm) - drzewo

ma ZYlwq korong, ale jest opanowane przez grzyby pasoZytnicze (na jego konarach stwierdzono owocniki
hub) i posiada wypr6chnienia na pniu (w tym przy podstawie pnia od strony wschodniej); jest mocno
pochylone (odchylenie pnia od pionu wynosi okolo 45 stopni) w strong zachodniq (w stronq chodnika
dla pieszych i jezdni ul. Przyszkole, wzdlu2 kt6rej zaparkowane sq samochody)', przez koronq wierzby
przechodzi przew6d elektryczny, zlokalizowany wzdlu2 ul. Przyszkole; po wschodniej stronie drzewa jest
czqSciowo odslonigty fragment korzenia; wierzba roSnie na trawniku, na terenie nieruchomoSci przy
ul. Przyszkole 17-19 w t odzi (dzialka nr 21125 w obrqbie G-1 0), po p6lnocno-zachodniej stronie budynku
mieszkalnego przy ul. Przyszkole 17;

- nr 2 - 1 szt. lipy drobnolistnej (o obwodzie pnia72 cm, mierzonym na wysoko6ci 130 cm) - drzewo
obumarle, ma pieh opanowany przez grzyby paso2ytnicze; lipa znajduje siq w wqskim pasie trawnika,
w pasie drogowym ul. Przyszkole w t-odzi (dzialka nr 114114 w obrqbie G-10), przy skrzy2owaniu
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do dnia 31 grudnia 2018 r. nasadzeri dw6ch drzew li6;ciastych, nale2qcych do gatunku klon zwyczalny,
o kt6ryc;h mowa w punktach 4 i 5 sentencji niniejszej decyzji.

Ponadto w punkcie 7 sentencji niniejszej decyzli Marszalek Wojew6dztwa t-odzkiego umorzyl
postgpowanie w czgSci dotyczqcej wydania zezwolenia na usunigcie klonu zwyczajnego nr 10 (o obwodzie
pnia 92 cm) z terenu pasa drogowego ul. Augusta Cieszkowskiego w t-odzi, na wysoko6ci Parku Sielanka.
Podczas oglgdzin terenowych w dniu 17.10.2017 r, inspektorzy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa
t-6dzkiego stwierdzili w terenie brak przedmiotowego drzewa; w miejscu, w kt6rym ono roslo znajdowal sig
d6l, z widocznymi drobnymi fragmentami systemu korzeniowego, a na trawniku lezaly trociny. Pismem
znak: 22M.W2MZT.501.930.2017.G2 z dnia 18.10.2017 r. Pani Ewelina Wr6blewska poinformowala,
2e klon zwyczalny nr 10 ulegl powaleniu podczas wichury w dniu 06.10.2017 r. i zwr6cila siq z proSbq
o wycofanie wniosku w czg6ci dotyczqcej wydania zezwolenia na jego usunigcie. Zgodnie z tre6ciq art. 83f
ust. 1 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, nie jest wymagane zezwolenie
na usuniqcie drzew stanowiqcych zlomy lub wywroty, usuwanych przez jednostki ochrony przeciwpoZarowej,
jednostki Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wla6cicieli urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 Kodeksu
cywilnego, zarzqdc6w dr6g, zarzqdcow infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki
oczyszczania lub inne podmioty dzialajqce w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu. Z wyjaSnieri Strony
wynika, ze klon nr 10 stanowil wywrot (ulegl przewr6ceniu w wyniku dzialania czynnik6w naturalnych,
tj. silnego wiatru podczas wichury) i zostal usuniqty w my5l ww. przepisu ustawy o ochronie przyrody.
Gdy postgpowanie z jakiejkolwiek przyczyny stalo siq bezprzedmiotowe w caloSci lub w czqSci, w oparciu
o art. 105 $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz" 1257), organ administracji publicznej wydaje decyzjg o umorzeniu
postqpowania odpowiednio w calo6ci lub w czqSci, Biorqc powy2sze pod uwagg, Marszalek Wojew6dztwa
t-6dzkiego umorzyl postgpowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie drzewa nr 10, wymienionego
w punkcie 7 sentencji niniejszej decyzji.

Natomiast rozstrzygnigcie dotyczqce usuniqcia drzew o numerach inwentaryzacyjnych 7, 8 i 9,
znajdujqcych sig w pasie drogowym ul. Augusta Cieszkowskiego w t-odzi (droga publiczna), zawarte zostanie
w odrqbnej decyzji, po uzgodnieniu jej projektu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi,
zgodnie z art. 83a ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Biorqc powyZsze pod uwagq, orzeczonojak sentencji.

Fouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa Lodzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 51, 129 S 1 i$ 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

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

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjq. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego o6wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyla staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a $ I i S 2 Kodeksu
postgpowania administracyjnego).

4. Decy4a podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (aft. 1 30 g 4 Kodeksu
postgpowani a adm inistracyjnego).

5. Usunigcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane
zostanie jako usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie podstawq
do wymierzenia administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Je6li posadzone w zamian za usunigte drzewa nasadzenia zastqpcze, o kt6rych mowa w punkcie 4
sentencji niniejszej decyzji, nie zachowajq Zywotno6ci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zale2nych
od prosiadacza nieruchomo5ci, nalo2ony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania
nasadzed zastqpczych. W przypadku niewykonania nasadzelr zastqpczych zgodnie zzezwoleniem bqdq
mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy
o ochronie przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakdw, schronieri zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzql
dzikich.

8. W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzymac wycinkq drzew oraz zwr6ci6 siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza decyla nie jest toZsama z uzyskaniem



zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i aft. s2 ust. 1 ustawy o ochfonieprzyrody.
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