
M arszalek Wojew6d ztw a L6dzki e g o

RSI 1.71 20.3 .268.2017 . AW L6d2, dnia 26 wrze6nia 2017 r.

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

,

3i4,aft.83dust. 1i2,arl.86ust. lpkt4il0,art.g0ustawyzdnia16kwietnia2OO4r.oochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1 960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - po rozpatrzeniu
wniosku znak:22M.W2M.2L501.821.2017.PS z dnia'17.07.2017 r. o wydanie zezwolenia na usunigcie
jednej 6liwy domowej z terenu pasa drogowego ul. Srebrzyriskiej w t-odzi (dzialka nr 235117 w obrgbie P-7),
Wzy ff 51 i jednego jarzgbu pospolitego z terenu pasa drogowego ul. Ossowskiego w t-odzi (dzialka
nr 22616 w obrgbie P-7), przy nr 4, zlo2onego w Urzqdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa t-6dzkiego
w dniu 19.07.2017 r" przez Gming Miasto Lod2 z siedzibq w todzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres
korespondencii: Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10; 94-303 t-od2), reprezentowanq przez
Paniq Eweling Wr6blewskq, Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolif, Gminie Miasto l-od2 na usunigcie dw6ch sztuk drzew z terenu ni2ej wyrnienionych

pas6w drogowych w l-odzi, zgodnie z ich lokalizacjq wska2anq we wniosku z dnia 17.07.2017 r.

2.

4.

znak: 22M.WZM.2I .501 .821 .2017 .P S:

nr 1 - jednej sztuki szeSciopniowej Sliwy domowej (o o
20 cm i20 cm, mierzonych na wysokoSci 1,3 m);

ach pni 44 cm,34 cm, 27 cm, 18 cm,

- nr 2 - jednej sztukijarzgbu pospolitego (o obwodzie pnia 1

Okre6li6 termin usunigcia drzew, wymienionych w punkcie 1,

cm, mierzonym na wysoko6ci 1,3 m).

do dnia 31 lipca 2018 r.

Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzew, wymienionych w pu cie 1, na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4
i10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody.

UZASADNIENIE

Uzale2ni6, wydanie zezwolenia na usunigcie drzew, wymienionych w punkcie 1, od wykonania
przez Gming Miasto t-6dz nasadzeh zastqpczych dwoch sztuk drzew, nalezqcych do gatunku
iazqb pospolity, o dobrze wyksztalconych koronach i prawidloiruo uformowanych brylach korzeniowych
oraz o obwodach pni nie mniejszych ni212 cm (pomiar na wyqoko6ci 100 cm).

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

2018 r.;
b) fokalizacjg wykonania nasadze(t zastgpczyc

drogowego ul. Srebrzyhskiej w tr-odzi (dzialka
z ul. Ossowskiego, zgodnie z projektem nasa
znak: 22M.W2M.2T .501 .821 .2017 .P5 z dnia 1

Zobowiqza6' Gming Miasto l-od2 do przedlo2enia Marszalkovyi Wojew6dztwa t 6dzkiego informacji
o wykonaniu nasadzeh zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, w terminie 14 dni od dnia
ich wykonania, wraz z podaniem nazw gatunkowych p{sadzonych drzew, obwod6w ich pni
(zmierzonych na wysokoSci 100 cm) oraz zalqczeniem planu sytuacyjnego z zaznaczonq lokalizacjq
posadzonych drzew.

o

alkowskiego Wojgw6dztwa t-6dzkiego wptynql wniosek
(pismo dnia '17.07.2017 r.) o wydanie zezwolenia na usunigciejednej pni 44 cm, 34 cm, 27 cm, t A cm, 20 cm i 20 cm) z terenu
pasa d ka nr 235117 w obrgbie P-7), przy nr 51 i jednego jarzgbu
pospolitego (drzewo nt 2, o obwodzie pnia 100 cm) z terenu pala drogowego ul. Ossowskiego w t-odzi



(dzialka nr 22616 w obrgbie P-7), przy nr 4, zlo2ony przez Gming Miasto t-6d2, reprezentowanq przez
Paniq Eweling Wr6blewskq - p.o. Dyrektora Zarzqdu Zieleni Miejskiej w l-odzi. W uzasadnieniu podano,
2e oba drzewa zamierajq. Jednocze6nie zadeklarowano wykonanie nasadzeh zamiennych 2 sztuk drzew,
nalezqcych do gatunku jarzqb pospolity, w terminie do kohca 2018 r. Do wniosku dolqczono mapg
z lokalizaqq drzew do usunigcia i wskazaniem miejsc wykonania nasadzeh zamiennych na terenie
pasa drogowego ul. Srebrzyfrskiej w t-odzi (dzialka nr 235118 w obrgbie P-7), w rejonie skrzyzowania
z ul. Ossowskiego.

W toku postgpowania ustalono, 2e dzialki, na terenie kt6rych znajdujq sig drzewa objgte wnioskiem,
stanowiq pasy drogowe d169 publicznych w N-odzi:
- dzialka nr 1235117 w obrgbie P-7 - pas drogowy drogi powiatowej - ul. Srebrzyfiskiej;
- dzialka nr 22616 w obrgbie P-7 - pas drogowy drogi gminnej - ul. Ossowskiego.

Podczas oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 08.08.2017 r. przez inspektor6w
Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, stwierdzono, 2e drzewa wnioskowane do usuniqcia
to (numeracja drzew wedtug wniosku Strony):
- nr 1 - 1 szt. sze6ciopniowej Sliwy domowej (o obwodach pni 44 cm, 34 cm,27 cm, 18 cm, 20 cm

i20 cm, mierzonych na wysokoSci 1,3 m) - drzewo obumarle, jego piefi jest sprochnialy, widoczne
sE na nim pgknigcia i Slady 2erowania kornik6w; Sliwa znajduje sig na trawniku, w szpalerze Sliw
domowych, w pasie drogowym ul. Srebrzyhskiej w t-odzi (dziatka nr 235117 w obrgbie P-7),
po poludniowej stronie budynku mieszkalneg o przy ul. Srebrzyhskiej 51 ;

- nr2- 1 szt. jarzgbu pospolitego (o obwodzie pnia 100 cm, mierzonym na wysoko6ci 1,3 m) - drzewo
o zasychajqcej koronie (posusz stanowi okoto B0% jej objqtoSci), ma prosty pien, z pr6chniejqcymi
ubytkami; jarzqb ro6nie przy chodniku dla pieszych, w pasie drogowym ul. Ossowskiego w t-odzi
(dzialka nr 22616 w obrgbie P-7), po poludniowo-wschodniej stronie budynku mieszkalnego ptzy
ul. Ossowskiego 4.

Drzewo nr 1 jest male, a drzewo nr 2 Sredniej wielkoSci; oba drzewa majq wartoS6 przyrodniczq (drzewo
nr '1 - siedlisko kornik6w, drzewo nr 2 - gl6wnie znikoma ze wzglgdu na zamieranie jarzgbu neutralizacja
zanieczyszczeh atmosferycznych), nie posiadajq warto5ci kulturowej; drzewo nr 1 ma wafio56 krajobrazowq
(wchodzi w sklad szpaleru przyulicznego), drzewo nr 2 nie wyro2nia siq z krajobrazu. Podczas oglqdzin
terenowych w obrgbie drzew wnioskowanych do usuniqcia nie stwierdzono obecnoSci dziko wystgpujqcych
okaz6w gatunk6w chronionych. Oglgdziny wykazaly fak2e, 2e istnieje mo2liwo56 wykonania nasadzeh
zastgpczych nowych drzew, zgodnie z projektem przedlozonym ptzez wnioskodawcg.

Majqc na uwadze, 2e ww. 6liwa domowa obumarla a jarzEb pospolity zamiera z przyczyn
niezale2nych od wnioskodawcy (wskutek wypr6chnienia pni, opanowania przez korniki), a ponadto jarzqb
stwarza zagro2enie bezpieczedstwa ludzi fiest w zlym stanie zdrowotnym i istnieje zagro2enie,2e podczas
silnego wiatru zlamie sig i przewr6ci w strong chodnika dla pieszych i przechodzqcych w poblizu ludzi),
dzialajqc w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt4 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego udzielil zezwolenia
na ich usunigcie, bez pobrania oplaty z tego tytulu. Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym
zakresie stanowi takze art. B3a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z tre6ci cytowanych przepis6w
wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci nie wpisanej do rejestru
zabytk6w wydaje w6jt, burmislrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach
powiatu sprawuje funkcjg starosty, zezwolenie wydaje marszalek wojew6dztwa. Jednocze6nie biorqc pod
uwagQ rozmiar, warto6d przyrodniczq i warto66 krajobrazowE usuwanych drzew, a tak2e fakt, i2 istnieje
mozliwo66 wykonania nasadzeh zastqpczych nowych drzew w pasie drogowym ul. Srebrzyriskiej w l.,odzi,
zezwolenie na usunigcie Sliwy i jarzgbu uzale2niono od wykonania nasadzei 2 szt. drzew li6ciastych,
nale2qcych do gatunku jarzqb pospolity, okre$lonych w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie
do dnia 31 grudnia 2Q18 r.

Zgodnie z tre6ciq ar1. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano
za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi, w zwiqzku z niewyrazeniem
stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powyzsze pod uwagg, otzeczonojak sentencji.

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

w L-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie '14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 51, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszatkowi
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h

Wojew6dztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyla staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postgpowania administracyjnego),
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z zqdaniem
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego),
Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane
zostanie jako usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bgdzie podstawg
do wymierzenia administracyjnej kary pienig2nej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).
Je6li posadzone w zamian za usunigte drzewa nasadzenia zastgpcze, o kt6rych mowa w punkcie 4
sentencji niniejszej decyzji, nie zachowajq 2ywotno6ci 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 posiadacza nieruchomo6ci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania
nasadzef zastgpczych. W przypadku niewykonania nasadzeh zastqpczych zgodnie zzezwoleniem bgdq
mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (ar1. 86 ust. 2 i 3 ustawy
o ochronie przyrody).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieri zwierzqt
objgtych ochronq prawnq (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzew oraz zwr6ci6 sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdy2 niniejsza decyzja-nie jestiozs amu z uzyskaniem
zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.

z up. Marszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastqpcy Dyrektora Depadamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Otrzvmuia:
1, Gmina Miasto t-6d2

ul. Piotrkowska 104
90-926 t_6d2
Adres korespondencii:
Zarzqd Zieleni M i ej skiej
ul. Konstantynowska 8/'1 0
94-303 t_6d2

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U.22016 r. poz. 1827) - zalqcznik
do ustawy, cz. lllpkt 44,kol.4, pkt6.
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al. Pilsudskiego 8
90-051 t_6d2
www.lodzkie.pl

tel. l+48142 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekretariat.ro@lodzkie. pl


