
Ma rszalek Wojewodztwa L6dzkiego

22.09.2017 r. o wydanie zezwolenia na usunigcie jednego jarzqbu postz.uY.zutt r. o wyoanle zezwolenta na usunigcie jednego jarzqbu pospolitego, jednej gruszy pospolitej
ijednej leszczyny pospolitej z terenu nieruchomoSci przy ul. Rogozi rskiego 7 \il Lodzi (azia+ka nr 3Ol2i
w obrqbie G-10), zlo2onego w Urzgdzie Marszalkowskim Wojew6dztwal-odzkiego rly Oniu 26.09.20j7 r. przez
GmrnQ Mrasto LOd2 z siedzibq w t_odzi przy ul. piotrkowskiej 104 (adres : Zarzad Zieleni
MreJSkiej, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 N_odZ), reprezentowanq przez
M arszalek Woj ew6dztwa t-6dzkie go

Eweling Wr6blewskq,

orzeka:
1, Zezwoli| Gminie Miasto N-od2na usunigcie jednej sztuki jarzqbu pospolitego

pnia 63 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm) ijednej sztuki gruszy
o obwodzie pnia '137 cm, mierzonym na wysoko6ci 130 cm), znajdujqcych sig
przy ul. Rogoziriskiego 7 w Lodzi (dzialka nr 30122 w obrqbie G-10), po
budynku mieszkalnego przy ul. Rogozihskiego 7.

2. Okre6li6 termin usunigcia drzew, wymienionych w punkcie 1,

Nie nalicza6 oplaty za usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na
pkt 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

drzewo nr 1, o obwodzie
rspolitej (drzewo nr 2.
a terenie nieruchomoSci

o-wschodniej stronie

stawie 86 ust. 1

UZASADNIENIE
W dniu 26.09.2017 r. do Urzq u Marszalkowskiego Wojewodztwa i-6dzkiego wplynql wniosek

(plsmo znaK:22M.W2M.2T.501.1006,2017.G2 z dnia 22.09.2017 r.) o wydanie pezwolenia na usuniqcie
1 szL iarzqbu pospolitego (drzewo nr '1, o obwodzie pnia 63 cm), I szt. gruszy pospolitej (drzewo ni 2,
o obwodzie pnia 137 cm) i 1 szt. leszczyny pospolitej (drzewo nr 3, o obwodzie pnia 94 cm) z terenu
nleruchomosci przy ul, Rogozihskiego 7 w t-odzi (dzialka nr 30122 w obrebie G-10), zlo2onv orzez
Gminq Miasto t-6d2, reprezentowanq przez Paniq Eweling Wroblewskq - p.o. Dyrektora Zarzqdu
Zieleni Miejskiej w t-odzi. W uzasadnieniu podano, 2e drzewa sq suche. JednoczeS{ie zwr6cono sie z prosba
o zwolnienie z obowiqzku wyt<onania nasadzert z
na ww. terenie; wyjaSniono, 2e nowe nasadze
dziennego mieszkahcom lub u2ytkownikom lokali.
wnioskowanych do usuniqcia.

Oglgdziny terenowe przeprowadzone w
M a rszalkows k i e g o Woj ew6 dztwa t_6dzki e g o wykazaly
drzew wedlug wniosku):
c nf 1 - '1 szt. jarzqbu pospolitego (o obwodzie pni

obumarle, posiada Slady pr6chnienia na pniu; jarz
stronie budynku mieszkalnego przy ul. Rogoziriski

. nr 2 - 1 szt. gruszy pospolitej (o obwodzie pnia
obumarle, posiada spr6chniaty pieh; na jego kona
sig na trawniku, po p6lnocno-wschodniej stroni
w t-odzi;

. nr 3 - 1 szt" wiqzu g6rskiego (o obwodzie pnia 9
biqdnie okreSlonego jako leszczyna pospolita) -
95% objqto6ci jego korony), na jego pniu st
(odchylenie od pionu wynosi okolo 10 stopni)



znajduje siq gniazdo sierpowki; wiqz ro6nie na trawniku, na malej skarpie, po poludniowo-wschodniej
stronie budynku mieszkalnego ptzy ul. Rogozitiskiego 7 w t-odzi.

Drzewa sq 6redniej wielko6ci; nie majq wadoSci kulturowej oraz walorow krajobrazowych (w ich sqsiedztwie
jest doSi du2e zagqszczenie drzew); drzewa o numerach 2 i 3 majq wartoSc przyrodniczq (drzewo nr 2 -
siedlisko grzyb6w, drzewo nr 3 - siedlisko sierp6wki, a tak2e znikoma z uwagi na zamieranie drzewa
neutralizacja zanieczyszczefi atmosferycznych), natomiast drzewo nr 1 nie ma wado6ci przyrodniczej
Podczas oglqdzin terenowych w obrqbie drzew wnioskowanych do usunigcia, oprocz gniazda sierpowki
w koronie drzewa nr 3, nie stwierdzono obecnoSci innych dziko wystgpujqcych okaz6w gatunkow
chronionych. Oglqdziny terenowe potwierdzity ponadto, ze nieruchomo6c przy ul. Rogozinskiego 7 w Lodzi
jest do56 ggsto zadrzewiona.

Postanowieniem znak: R51l 7120.2.405.2016.AW z dnia 17.10.2017 r. Marszalek Wojewodztwa
t-6dzkiego zawiesil postgpowanie w sprawie wydania zezwolenia na usuniqcie wiqzu g6rskiego o numerze
inwenlaryzacyjnym 3, w koronie kt6rego podczas oglgdzin terenowych stwierdzono obecno6c gniazda
objgtej Scislq ochronq gatunkowq sierpowki (Streptopelia decaoc(o), z uwagi na konieczno6c uzyskania
przez Stronq zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi na odstgpstwa od zakazow
okre5lonych w art. 52 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy o ochronie przyrody

Natomiast majilc na uwadze, 2e pozostale objgte wnioskiem drzewa - jarzqb pospolity nr 1 i grusza
pospolita nr 2 - obumarly z przyczyn niezale2nych od wnioskodawcy (wskutek wypr6chnienia pnia,

zaatakowania przez glzyby pasozytnicze), dzialajqc w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), Marszalek
Wojewodztwa t-6dzkiego udzielil zezwolenia na ich usunigcie, bez pobrania oplaty z tego tytulu. Podstawq
prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowiq tak2e art. B3 ust. 1, art. B3a ust. 1 oraz
aft 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci lub jej czq6ci niewpisanej do rejestru zabytkow wydaje wojt,
burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje
funkcjg starosty, zezwolenie wydaje marszalek wojew6dztwa. JednoczeSnie biorqc pod uwagg, 2e usuwane
drzewa nie sq drzewami du2ymi, nie posiadajq warto6ci kulturowych i walor6w krajobrazowych, larzqb
nr 1 nie posiada takZe warto6ci przyrodniczych, a ponadto teren nieruchomoSci w ich sqsiedztwie jest doSc
ggsto zadrzewiony, odstqpiono od obowiqzku odtworzenia zieleni, o ktorym mowa w art. 83c ust. 3 ustawy
o ochronie przyrody.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczono jak sentencji.

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

w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (ar1. 127 51, 129 S 1 i$ 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2 Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w term inie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S I i S 2 Kodeksu postqpowania adm inistracyjnego).

3 W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojewodztwa t-odzkiego o6wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postgpowanta adm inistracyjnego).

4. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna zZqdaniem
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwotania (art. I 30 $ 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego).

5. Usuniqcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane
zostanie jako usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie podstawg
do wymierzenia administracyjnej kary pieniq2nej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schroniefi zwierzqt
objgtych ochronq prawnE @n. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzql
dzikich.

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



zezwolenia na odstqpstwa od zakazow zawaftych w art. 51 ust, 1 i afi." 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyro0y.

z up. Marszalka
Wojew6dztwa t-odzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastqpcy Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Otzvmuia:
1. Gmina Miasto t-6d2

ul. Piotrkowska 104
90-926 t_6d2
Adres korespondencii:
Zarzqd Ziele n i M iejskiej
ul. Konstantynowska 8/10
94-303l_6d2

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei,
Fodstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. lg27) - zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.

al. Pilsudskiego 8 tel. l+45l 42 663 35 30
90-051 t-6d2 faxl+481 426633832
www.lodzkie.pl sekretariat.ro@lodzkie.pl


