
Marszalek Wojew6dztwa Lodzkiego

RSt f . 7 1 20.3. 408.2017 . AW t-od2, dnia 28 listopada 2017 r

DECYZJA
Na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1, ad.83a ust. 1, art.83a ust.2a, art.83a ust.6, art.83c ust. 1,

3i4,art.83dust. 1i2,art.86ust. 1pkt4,5i10,art.90ustawyzdnia16kwietnia2004r.oochronie
przyrody(tekstjednolity: Dz.U. z2016r.,poz.2134zezm.)orazart.104 ustawyzdnia14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - po rozpatrzeniu
wniosku znak'. 22M.WZ,M.2T.501.952.2017.G2 z dnia 22.09.2017 r. o wydanie zezwolenia na usunigcie
dw6ch klon6w jawor6w i jednego jarzgbu pospolitego (drzewa o numerach 1, 2 i 3) z terenu nieruchomo6ci
przy ul. Rzgowskiej 50 w t-odzi i lqcznie siedmiu lip drobnolistnych (drzewa o numerach od 4 do 10) z terenu
pasa drogowego ul. Rzgowskiej w t-odzi, na wysokoSci posesji o numerach od 33a do 59 i na wysoko6ci
posesji nr 73, zlo2onego w Urzgdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa t-6dzkiego w dniu 26.09.2017 r. przez
Gminq Miasto L6d2z siedzibq w t-odzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondenqi: Zarzqd Zieleni
Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10; 94-303 L6d2), reprezentowanq przez Paniq Eweling Wr6blewskq,
w czq6ci dotyczqcej wydania zezwolenia na usuniqcie drzew o numerach inwentaryzacyjnych od 4 do 10,
Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolie Gminie Miasto l-od2 na usunigcie siedmiu drzew wymienionych poniZej (numeracja drzew

wedlug wniosku), znajdujqcych sig na terenie pasa drogowego drogi powiatowej - ul. Rzgowskiej
w t-odzi (dzialki o numerach 264111 i 432117 w obrqbie G-12):
- nr 4 - jednej sztuki lipy drobnolistnej (o obwodzie pnia 98 cm, mierzonym na wysoko6ci 130 cm),

znajdujqcej sig w pasie drogowym ul. Rzgowskiej w t-odzi (dziatka nr 264111 w obrgbie G-12),
na wysokoSci posesji nr 54/56;

- nr 5 - jednej sztuki lipy drobnolistnej (o obwodzie pnia 87 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm),
znajdujqcej siq w pasie drogowym ul. Rzgowskiej w t-odzi (dzialka nr 264111 w obrgbie G-12),
na wysokoSci posesji nr 54/56;

- nr6-jednej sztuki lipydrobnolistnej (oobwodziepnia32cm,mierzonymnawysoko6ici 130cm),
znajdujqcej siq w pasie drogowym ul. Rzgowskiej w t-odzi (dzialka nr 26411'1 w obrgbie G-12),
na wysokoSci posesji nr 41a',

- nr7 - jednej sztuki lipy drobnolistnej (o obwodzie pnia 97 cm, mierzonym na wysoko6ci '130 cm)
rosnqcej w pasie drogowym ul. Rzgowskiej w i-odzi (dzialkanr 264111 w obrgbie G-12), na wysoko6ci
posesji nr 56a;

- nr 8 - jednej sztuki lipy drobnolistnej (o obwodzie pnia 81 cm, mierzonym na wysoko6ci 130 cm),
znajdujqcej siq w pasie drogowym ul. Rzgowskiej w t-odzi (dzialka nr 264111 w obrgbie G-12),
na wysoko6ci posesji nr 58 (przy skrzyZowaniuzul. Leczniczq);

- nr9-jednej sztuki lipydrobnolistnej (oobwodziepniaTlcm,mierzonymnawysoko6ci 130cm),
znajdujqcej siq w pasie drogowym ul. Rzgowskiej w t-odzi (dzialka nr 264111 w obrqbie G-12),
na wysoko6ci posesji nr 59 (na wysoko6ci rynny i miejsca polqczenia Scian frontowych dw6ch
budynk6w - niZszego i wyzszego - zlokalizowanych pod adresem ul. Rzgowska 59); na mapie
dolqczonej do wniosku blqdnie wskazano lokalizacjq lipy nr 9 na wysokoSci posesji nr 59, ale bli2ej
skrzyZowa n i a z ul. Lqcznq;

- nr10-jednej sztuki lipydrobnolistnej (oobwodziepnia49cm,mierzonymnawysokoSci '130cm),

znajdujqcej siq w pasie drogowym ul. Rzgowskiej w t-odzi (dzialka nr 432117 w obrqbie G-12),
na wysokoSci posesji nr 73.

2. Okre6li6 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

pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Uzale2ni6, wydanie zezwolenia na usunigcie drzew, wymienionych w punkcie 1, od wykonania
przez Gming Miasto t-6d2 nasadzeh zastgpczych siedmiu sztuk drzew, nale2qcych do gatunku
grab pospolity, o dobrze wyksztalconych koronach i prawidtowo uformowanych brylach korzeniowych
oraz o obwodach pni nie mniejszych ni? 12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).



Ustali6:
a) termin wykonania nasadzefi zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia

2018 r.',

b) lokalizacjq wykonania nasadzefi zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, na terenie dzialki
nr 42717 w obrqbie G-44 przy ul. Rzgowskiej 329 w Lodzi, zgodnie z projektem nasadzefi
przedlo2onym przez wnioskodawcQ wraz z wnioskiem znak: 22M.W2MZT.501.952.2017.G2
z dnia 22.09.2017 r.

6. Zobowiqzai, Gminq Miasto N-od2 do przedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego informacji
o wykonaniu nasadzef zastgpczych, 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) orazzalqczeniem planu sytuacyjnego zzaznaczonq lokalizacjq
posadzonych drzew.

UZASADNIENIE
Dnia 26.09.2017 r. do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek

(pismo znak: 22M.W2M.2T.501.952.2017.G2 z dnia 22.09.2017 r.) o wydanie zezwolenia na usuniqcie
dw6ch klon6w jawor6w (o obwodach pni: drzewo nr 1 - 67 cm, drzewo nr 2 - 81 cm) i jednego jarzqbu
pospolitego (drzewo nr 3, o obwodzie pnia 80 cm) z terenu nieruchomo6ci przy ul. Rzgowskiej 50 w t-odzi
(dzialka nr 1614 w obrgbie G-14) ilqcznie siedmiu lip drobnolistnych (o obwodach pni: drzewo nr 4 - 98 cm,
drzewonr5-87cm,drzewonr6-82cm,drzewonr7-97cm,drzewonr8-81 cm,drzewonrg-7'1 cm,
drzewo nr 10 - 49 cm) z terenu pasa drogowego ul. Rzgowskiej w t-odzi (dzialki o numerach 264111
i 432117 w obrqbie G-12), na wysoko6ci posesji o numerach od 33a do 59 i na wysokoSci nr 73, zlo2ony przez
Gminq Miasto L6d2, reprezentowanq przez Paniq Eweling Wroblewskq - p.o. Dyreklora Zarzqdu Zieleni
Miejskiejw t-odzi. W uzasadnieniu podano, 2e drzewa o numerach 2,4i7 zamierlq, a pozostale drzewa
sq suche; ponadto na lipie nr 4 znajdujq siq owocniki grzyba. Jednocze6nie zadeklarowano wykonanie
nasadzefi zamiennych 10 sztuk drzew, nale2qcych do gatunku grab pospolity, wterminie do kohca 2018r.
Do wniosku dolqczono dwie mapy z lokalizaqq drzew do usunigcia oraz mapg ze wskazaniem miejsc
wykonania nasadzef zamiennych na terenie dzialki nr 431116 w obrgbie G-44 przy ul. Rzgowskiej 331/333
w todzi (nasadzenia 2 szl. drzew) oraz dzialki nr 42717 w obrqbie G-44 przy ul. Rzgowskiej 329 w t-odzi
(nasadzenia 8 szt. drzew).

W toku postgpowania ustalono, 2e dzialki o numerach 264111 i 432117 w obrgbie G-12 w N-odzi,
na terenie kt6rych znajdujq sig wnioskowane do usunigcia drzewa o numerach inwentaryzacyjnych
od 4 do 10, stanowiq pas drogowy drogi publicznej (drogi powiatowej) - ul. Rzgowskiej.

W wyniku oglqdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 05.10.2017 r. przez inspektor6w Urzqdu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, ustalono, 2e wnioskowane do usunigcia drzewa o numerach
inwentaryzacyjnych od 4 do 10 to:
- nr 4 - 1 szt. lipy drobnolistnej (o obwodzie pnia 98 cm, mierzonym na wysoko6ci '130 cm) - drzewo

zasychajqce (posusz stanowi okolo 80% objgto6ci jego korony), ma spr6chnialy i zaatakowany przez
grzyby pie6; lipa znajduje sig w pasie drogowym ul. Rzgowskiej w i-odzi (dzialka nr 264111 w obrgbie
G-12), na wysokoSci posesji nr 54/56;

- nr 5 - 1 szt. lipy drobnolistnej (o obwodzie pnia 87 cm, mierzonym na wysoko6ci 130 cm) - drzewo
obumarle, ma spr6chnialy i zaatakowany przez grzyby piefi; lipa znajduje sig w pasie drogowym
ul. Rzgowskiej wt-odzi (dzialka nr 264111 w obrgbie G-12), na wysoko6ci posesji nr 54/56;

- nr 6 - 1 szt. lipy drobnolistnej (o obwodzie pnia 82 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm) - drzewo
obumarle, ma spr6chnialy i zaatakowany przez grzyby pieh; lipa znajduje sig w pasie drogowym
ul. Rzgowskiej w t-odzi (dzialka nr 264111 w obrqbie G-12), na wysoko6ci posesji nr 41a,

- nr 7 - 1 szt. lipy drobnolistnej (o obwodzie pnia 97 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm) - drzewo
zasychajqce (posusz stanowi okolo 80% objqto6ci jego korony), ma spr6chnialy i zaatakowany przez
grzyby pieh; lipa znajduje siq w pasie drogowym ul. Rzgowskiej w t-odzi (dzialka nr 264111 w obrqbie
G-12), na wysoko6ci posesji nr 56a;

- nr 8 - 1 szt. lipy drobnolistnej (o obwodzie pnia 81 cm, mierzonym na wysoko6ci 130 cm) - drzewo
obumarle, ma spr6chnialy i zaatakowany przez grzyby pieri; lipa znajduje siq w pasie drogowym
ul. Rzgowskiejwi-odzi(dzialka nr264111 wobrqbie G-12), nawysoko6ciposesjinr58 (przyskrzy2owaniu
z ul. Leczniczq);

- nr 9 - 1 szt. lipy drobnolistnej (o obwodzie pnia71 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm) - drzewo
obumarle, ma spr6chnialy i zaatakowany przez grzyby piefi; lipa znajduje siq w pasie drogowym
ul. Rzgowskiej w todzi (dzialkanr 264111 w obrgbie G-12), na wysoko6ci posesji nr 59 (na wysoko6ci
rynny i miejsca polqczenia Scian frontowych dw6ch budynk6w - niZszego i wy2szego - zlokalizowanych
pod adresem ul. Rzgowska 59); na mapie dotqczonej do wniosku blgdnie wskazano lokalizacjq lipy nr 9
na wysokoSci posesji nr 59, ale bli2q skrzy2owania z ul. l-qcznq;



- nr'10 - 1 szt. lipy drobnolistnej (o obwodzie pnia 49 cm, miezonym na wysoko6ci 130 cm) - drzewo
obumarle, ma spr6chnialy i zaatakowany przez grzyby pieh; lipa znajduje siq w pasie drogowym
ul. Rzgowskiej w t-odzi (dzialka nr 432117 w obrqbie G-'12), na wysoko6ci posesji nr 73.

Lipy sq Sredniej wielkoSci; majq warto6c przyrodniczq (siedlisko grzyb6w pasoZytniczych; a w przypadku
drzew o numerach 4 i 7 tak2e znikoma ze wzglqdu na ich zamieranie neutralizacja zanieczyszczen
atmosferycznych) oraz walory krajobrazowe (wchodzq w sklad alei przyulicznej), nie posiadajq wartoSci
kulturowej. Podczas oglqdzin terenowych w obrqbie drzew o numerach od 4 do 10 nie stwierdzono obecno6ci
dziko wystqpujqcych okaz6w gatunk6w chronionych, Oglqdziny wykazaly tak2e, 2e pas drogowy
ul. Rzgowskiej w t-odzi, na odcinku, gdzie rosnq drzewa objgte wnioskiem (tj. migdzy ul. Milq a ul. Lokatorskq)
jest w znacznym stopniu utwardzony; pasy trawnika sq niewielkie, wqskie i czgsto role2d2one przez
parkujqce samochody. lstnieje jednak mo2liwo56 wykonania nasadzeh zastgpczych zgodnie z projektem
przedlozonym przez wnioskodawcq.

Majqc na uwadze, 2e lipy drobnolistne o numerach inwentaryzacyjnych 4, 5, 6,7, 8, 9 i 10 obumarly
lub zamierajq i nie rokujq szans na prze2ycie z przyczyn niezaleznych od wnioskodawcy (wskutek
wypr6chnienia pni, opanowaniaprzezgrzyby pasoZytnicze)oraz stwarzalqzagro2enie bezpieczerlstwa ludzi,
mienia i ruchu drogowego (drzewa sq spr6chniate i istnieje zagro2enie,2e podczas silnego wiatru zlamiq sig
i przewr6cq w stronq chodnikow dla pieszych lub jezdni ul. Rzgowskiej oraz przemieszczajqcych siq w pobli2u
ludzi i pojazd6w), dziatajqc w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia '16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), Marszalek Wojew6dztwa N-odzkiego udzielil
zezwolenia na ich usuniqcie, bez pobrania optaty z tego tytulu. PodstawQ prawnq do wydania decyzji
w przedmiotowym zakresie stanowiq tak2e art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1 oraz art.90 ustawy o ochronie
przyrody. Z tre6ci cytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci lub jej czqSci niewpisanej do rejestru zabytkow wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta,
a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, zezwolenie wydaje
marszalek wojew6dztwa. Jednocze6nie biorqc pod uwagg rozmiar usuwanych drzew, ich wafto6c
przyrodniczq i walory krajobrazowe, a tak2e dostqpno6c miejsc do wykonania nasadzefi zastqpczych
na terenie nieruchomoSci przy ul. Rzgowskiej 329 w t-odzi (wykonanie nowych nasadzed w pasie drogowym
ul. Rzgowskiej nie jest obecnie wskazane, z uwagi na brak miejsc gwarantujqcych trwale zachowanie drzew
- oglgdziny terenowe wykazaly, ze pas drogowy tej ulicy jest w znacznym stopniu utwardzony, a pasy
trawnika niewielkie, wqskie i czqsto rozje2d2one przez parkujqce samochody), zezwolenie na ich usunigcie
uzaleZniono od wykonania nasadzef siedmiu drzew li6ciastych, nale2qcych do gatunku grab pospolity,
okreSlonych w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., zgodnie
z projektem nasadzeh przedlozonym przez wnioskodawcq.

Rozstrzygnigcie dotyczqce usunigcia drzew o numerach inwentaryzacyjnych 1, 2 i 3, znajdujqcych
siq na terenie nieruchomo5ci przy ul..Rzgowskiej 50 w Lodzi, zawarte zostalo w odrqbnej decyzji Marszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego o znaku: RSll.71 20.3. 408.2017.AW.

Zgodnie z tre6ciq aft. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano
za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi, w zwiqzku z niewyra2eniem
stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powyZsze pod uwagq, orzeczonojak sentencji.

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

w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa i-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (ad. 127 51, 129 S 1 ig 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decy4a nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzym uje wykonanie decyzji (art. 1 30 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania adm inistracyjnego).

3, W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mole zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o ztzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyla staje sig ostateczna i prawomocna (aft. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postgpowania adm inistracyj nego).

4. Decy4a podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna zZqdaniem
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 1 30 $ 4 Kodeksu
postqpowania adm inistracyj nego).

5. Usuniqcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane
zostanie jako usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawg
do wymierzenia administracyjnej kary pienig2nej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Jei;li posadzone w zamian za usunigte drzewa nasadzenie zastgpcze, o kt6rych mowa w punkcie 4
sentencji niniejszej decyzji, nie zachowajq 2ywotno6ci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
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w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyli lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zale2nych
od posiadacza nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania
nasadzefi zastgpczych. W przypadku niewykonania nasadzeh zastgpczych zgodnie zzezwoleniem bgdq
mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o
ochronie przyrody),
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzql
objgtych ochronq prawnq (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwiezqt
dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzew oraz zwroci6, sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdy2 niniejsza decyzja-nie jest io2sama z uzyskaniem
zezwolenia na odstqpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. I i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.

z up. Marszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego

Radoslaw Mikuta
p.o. Zastgpcy Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Otzvmuia:
'1. Gmina Miastot-6d2

ul. Piotrkowska 104
90-926 N_6d2

Adres korespondencii:
Zarzqd Zieleni Miejskiej
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6d2

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) - zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,ko|.4, pkt 6.

al. Pitsudskiego 8
90-051 t6d2
www lodzkie.pl

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


