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Marszalek Wojew6dztwa t.6dzkiego i 
, JIJ 44 /T6J~ PT0trk()I'ISk~i75.J 

L.dz ............. .... .. zal ....... .. . pod pIS . ' "l~ ..... .... . 
t6dz, dnia ~ 0 lipca 201 7 r. 

DECYZJA 

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, 3 i 4, art. 83d ust. 1 i 2, art. 86 
ust. 1 pkt 4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (tekst jednolity: Oz.U. z 2016 r., 
poz. 2134 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 ezerwea 1960 r. - Kodeks post~powania administraeyjnego 
(tekst jednolity: Oz. U. z 2017 r., poz. 1257) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.06.2017 r. 0 wydanie 
zezwolenia na usuni~eie jednej topoli wtoskiej z terenu nieruehomosei przy ul. Legion6w 65 w todzi 
(dziatka nr 101/2 w obr~bie P-9), ztozonego w Urz~dzie Marszatkowskim Wojew6dztwa t6dzkiego w dniu 
20.06.2017 r. przez Gmin~ Miasto t6dz z siedzibq w todzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (ad res korespondencji: 
Urzqd Miasta todzi, Wydziat Gospodarki Komunalnej, ul. Piotrkowska 175, 90-447 t6dz), reprezentowanq 
przez Paniq Ew~ Jasinskq - Oyrektora Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urz~du Miasta todzi, Marszatek 
Wojew6dztwa t6dzkiego 

orzeka: 

1. Zezwolic Gminie Miasto t6dz na usuni~eie jednej sztuki topoli ezarnej odmiany wtoskiej (0 obwodzie 
pnia 325 em, mierzonym na wysokosci 1,3 m), rosnqeej na terenie nieruehomosei przy ul. Legion6w 65 
w todzi (dziatka nr 101/2 w obr~bie P-9), zgodnie z lokalizaejq wskazanq przez wnioskodawe~ 
na mapie, kt6rej kserokopia stanowi zatqeznik nr 1 do niniejszej deeyzji. 

2. Okreslic tennin usuni~eia drzewa, wymienionego w punkeie 1, do dnia 31 sierpnia 2017 r. 

3. Nie naliczac oplaty za usuni~eie drzewa, wymienionego w punkeie 1, na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody. 

4. Uzaleinic wydanie zezwolenia na usuni~eie drzewa, wymienionego w punkeie 1, od wykonania 
przez Gmin~ Miasto t6dz nasadzenia zast~pezego jednej sztuki drzewa, nalezqeego do gatunku 
platan klonolistny (Platanus acerifolia), 0 dobrze wyksztateonej koronie i prawidtowo uformowanej 
bryle korzeniowej oraz 0 obwodzie pnia nie mniejszym niz 12 em (pomiar na wysokosei 100 em). 

5. Ustalic: 
a) term in wykonania nasadzenia zast~pezego, 0 kt6rym mowa w punkeie 4, do dnia 31 grudnia 

2017 r.; 
b) lokalizacj~ wykonania nasadzenia zast~pczego, 0 kt6rym mowa w punkcie 4, na terenie 

nieruehomosei przy ul. Legion6w 65 w todzi (dziatka nr 101/2 w obr~bie P-9), zgodnie z lokalizaejq 
wskazanq przez wnioskodawc~ w projekcie nasadzen, kt6rego kserokopia stanowi zatctcznik nr 2 
do niniejszej decyzji. 

6. Zobowictzac Gmin~ Miasto t6dz do przedtoienia Marszatkowi Wojew6dztwa t.6dzkiego infonnacji 
o wykonaniu nasadzenia zast~pczego, 0 kt6rym mowa w punkeie 4, w terminie 14 dni od dnia 
jego wykonania, wraz z podaniem nazwy gatunkowej posadzonego drzewa, obwodu jego pnia 
(zmierzonego na wysokosci 100 cm) oraz zatqczeniem planu sytuacyjnego z zaznaczonq loka/izacjq 
posadzonego drzewa. 

UZASADNIENIE 

Onia 20.06.2017 r. do Urz~du Marszatkowskiego Wojew6dztwa t6dzkiego wptynqt wniosek (pismo 
z dnia 19.06.2017 r.) 0 wydanie zezwolenia na usuni~cie 1 sztuki topoli wtoskiej (0 obwodzie pnia 325 em) 
z terenu nieruchomosci przy ul. Legion6w 65 w todzi (dziatka nr 101/2 w obr~bie P-9), ztozony przez 
Gmin~ Miasto t6dz, reprezentowanq przez Paniq Ew~ Jasinskq - Oyrektora Wydziatu Gospodarki 
Komunalnej Urz~du Miasta todzi. W uzasadnieniu podano, ze w zwiqzku z realizacjq przez Wydziat 
Gospodarki Komunalnej Urz~du Miasta todzi zadania polegajqcego na budowie terenu rekreaeyjno
wypoczynkowego przy ul. Legion6w 65, zlecono wykonanie opinii dendrologicznej topoli wtoskiej rosnqcej 
na terenie inwestycji; drzewo to znajduje si~ w eentralnej ez~sei nowo wybudowanego skweru, jest stare 
i wedtug opinii rzeczoznawcy NOT w zakresie teren6w zieleni - w ztym stanie technicznym, przechylone, 
ze srodkiem ei~zkosci poza pionowq osiq topoli, z posuszem; wykonana opinia zaleca usuni~cie drzewa 
m.in. z uwagi na g~boki ubytek pnia w cz~sci przyziemnej. Jednoczesnie we wniosku zadeklarowano 
wykonanie nasadzenia zast~pczego 1 sztuki drzewa (platanu), w terminie do grudnia 2017 r. Do wniosku 



dotqczono m.in. : wydruk 4 zdj~c topoli, ma~ z jej lokalizacjq i map~ ze wskazaniem miejsca wykonania 
nasadzenia zast~pczego na terenie nieruchomo~ci przy ul. Legion6w 65 w todzi. W uzupetnieniu 
do wniosku, w dniu 26.06.2017 r. do Urz~u Marszatkowskiego Wojew6dztwa t6dzkiego dostarczono 
opini~ dendrologicznq, wykonanq w dniu 06.06.2017 r. przez Paniq Ew~ Wojtczak - rzeczoznawc~ NOT 
w zakresie teren6w zieleni, natomiast w dniu 03.07.2017 r. wpJyn~o pismo znak: DSS-GK-11.7013.9.69.2016 
z dnia 30.06.2017 r., w kt6rym Pani Ewa Jasinska poinformowata, ze planowane do posadzenia drzewo 
b~dzie nalezato do gatunku platan klonolistny (Platanus acerifolia). 

W wyniku ogl~dzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 27.06.2017 r. przez inspektor6w 
Urz~du Marszatkowskiego Wojew6dztwa t6dzkiego, stwierdzono, ze drzewo wnioskowane do usuni~cia 
to topola czarna odmiany wroskiej (0 obwOOzie pnia 325 cm, mierzonym na wysoko~ci 1,3 m), rosnqca 
na terenie nieruchomo~ci przy ul. Legion6w 65 w tOOzi (dziatka nr 101/2 w obr~bie P-9), gdzie znajduje si~ 
plac zabaw. Topola ma zywq koron~, z niewielkq ilo~ciq posuszu, jej pien jest pochylony w stron~ wschodniq 
(drzewo jest odchylone od pionu pod kqtem okoto 15 stopni) - w stron~ alejki i pergoli. Od strony zachodniej, 
przy podstawie pnia drzewa stwierdzono nieduzy ubytek, 0 wysoko~ci okoto 15 cm, kt6rego g~bokoM 
zbadano za pomocq gat~zi 0 drugo~ci okoto 1 m. Gatqi w cato~ci zmie~cita si~ w otworze, co wskazuje, 
ze wewnqtrz pnia znajduje si~ rozlegty ubytek. Na pniu i konarach topoli, opr6cz opisanego powyzej ubytku 
wg~bnego oraz kilku zabliiniajqcych si~ miejsc po przyci~tych dawniej gat~ziach, nie stwierdzono innych 
widocznych ubytk6w i wypr6chnien. Grunt wok6t topoli nie jest wyniesiony. przedmiotowe drzewo jest duze; 
ma wartoM przyrodniczq (m.in. neutralizacja zanieczyszczen atmosferycznych) i warto~c krajobrazowq 
(wyr6znia si~ z krajobrazu zez wzgl~du na swOj rozmiar), nie posiada warto~cl kulturowej. Podczas ogl~dzin 
terenowych w jego obr~bie nie stwierdzono obecno~ci dziko wyst~pujqcych okaz6w gatunk6w chronionych. 
Ogl~dziny potwierdzity taki:e istnieje mozliwoM wykonania nasadzenia zast~pczego nowego drzewa, 
zgodnie z projektem przedtozonym przez wnioskodawc~. 

Ze zgromadzonego materiaru dowodowego wynika, ze obj~ta wnioskiem topola czarna 
OOmiany wtoskiej stwarza zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia. Pomimo zywej korony oraz braku 
widocznych na powierzchni pnia i konar6w duzych ubytk6w i wypr6chnien, drzewo to posiada rozlegte 
wypr6chnienie wewnqtrz pnia, przy jego podstawie. Fakt ten potwierdzity zar6wno ogl~dziny terenowe 
przeprowadzone przez inspektor6w Urz~du Marszatkowskiego Wojew6dztwa t6dzkiego, jak i ustalenia 
zawarte w przedtozonej przez wnioskodawc~ opinii rzeczoznawcy NOT w zakresie teren6w zieleni. Zgodnie 
z konkluzjq uj~tq w ww. opinii dendrologicznej, analiza gt~boko~ci matego ubytku stwierdzonego przy 
pOOstawie pnia przedmiotowej topoli wskazuje, ze opiera si~ ona na bardzo cienkiej obr~czy, ztozonej 
najprawdopodobniej gt6wnie z kory (~rednica drzewa w przyziemiu wynosi 119 cm, natomiast ubytek 
na wysoko~ci gruntu ma dtugo~c okoto 100 cm). Biorqc pod uwag~, ze ww. topola jest taki:e pochylona, 
nalezy stwierdzic, ze jej statyka jest zachwiana i podczas silnego wiatru drzewo to moze przewr6cic 
w stron~ obiekt6w zlokalizowanych na placu zabaw oraz przebywajqcych w poblizu ludzi, w tym dzieci. 
Majqc powyzsze na uwadze, dziatajqc w oparciu 0 art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrOOy (tekstjednolity: Dz.U. z 2016 r., poz: 2134 ze zm.), Marszatek Wojew6dztwa t6dzkiego 
udzielit zezwolenia na usuni~cie drzewa, wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji, 
bez pobrania optaty z tego tytutu. POOstaw~ prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi 
taki:e art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy 0 ochronie przyrody. Z tre~ci cytowanych przepis6w wynika, 
ze zezwolenie na usuni~cie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo~ci nie wpisanej do rejestru zabytk6w 
wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu 
sprawuje funkcj~ starosty, zezwolenie wydaje marszatek wojew6dztwa. Jednocze~nie biorqc pod uwag~ 
rozmiar obj~tej wnioskiem topoli, jej warto~c przyrodniczq i wartoM krajobrazowq, a takze dost~pno$c 
miejsca do wykonania nasadzenia zast~pczego nowego drzewa w bliskim sqsiedztwie miejsca, z kt6rego 
usuwana b~dzie ww. topola, zezwolenie na jej usuni~ie uzalezniono od wykonania nasadzenia drzewa 
Ii$ciastego, nalezqcego do gatunku platan klonolistny, okre~lonego w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, 
w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. 

Biorqc powyzsze pod uwag~, orzeczono jak sentencji. 

Pouczenie: 
1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego 

w todzi, wniesione za po$rednictwem Marszatka Wojew6dztwa t6dzkiego, w terminie 14 dni od daty 
jej otrzymania (art. 127 § 1, 129 § 1 i § 2 Kodeksu post~powania administracyjnego). 

2. przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie OOwotania 
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 1 i § 2 Kodeksu post~powania administracyjnego). 

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si~ prawa do wniesienia odwotania 
wobec organu administracji publicznej, ktOry wydat decyzj~. Z dniem dor~czenia Marszatkowi 
Wojew6dztwa t6dzkiego o$wiadczenia 0 zrzeczeniu si~ prawa do wniesienia OOwotania przez ostatniq 
ze stron post~powania, decyzja staje si~ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu 
post~powania administracyjnego). 



4. Decyzja podlega wykonaniu przed u~em terminu do wniesienia odwotania, gdy jest zgodna z zqdaniem 
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly si~ prawa do wniesienia odwotania (art. 130 § 4 Kodeksu 
post~powania administracyjnego). 

5. Usuni~cie drzewa poza terminem okreslonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane 
zostanie jako usuni~cie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic b~dzie podstaw~ 
do wymierzenia administracyjnej kary pieni~znej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy 0 ochronie przyrody). 

6. Jesli posadzone w zamian za usuni~te drzewo nasadzenie zast~pcze, 0 kt6rym mowa w punkcie 4 
sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa zywotnosci po 3 latach od dnia uptywu terminu wskazanego 
w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uptywem tego terminu, z przyczyn zaleznych 
od posiadacza nieruchomosci, natozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania 
nasadzenia zast~pczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zast~pczego zgodnie z zezwoleniem 
~q mialy zastosowanie przepisy 0 post~powaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy 
o ochronie przyrody) . 

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuni~cie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w 
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mtodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronien zwierzqt 
obj~tych ochronq prawnq (art. 52 ustawy 0 ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt 
dzikich. 

8. W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdz gniazd w trakcie 
wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymac wycink~ drzewa oraz zwr6cic si~ ze stosownym 
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska (art. 56 ustawy 0 ochronie przyrody), gdyz niniejsza decyzja nie jest tozsama z uzyskaniem 
zezwolenia na odst~pstwa od zakaz6w zawartych wart. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy 0 ochronie 
przyrody. 

ZaJaczniki: 
1. Mapa z lokalizacjq drzewa do usuni~cia, stanowiqca kserokopi~ mapy przedtozonej przez wnioskodawc~. 
2. Mapa ze wskazaniem miejsca wykonania nasadzenia zast~pczego, stanowiqca kserokopi~ projektu 

przedtozonego przez wnioskodawc~. 

Otrzymuja: 
(!.l Gmina Miasto t6dz 

ul. Piotrkowska 104 
90-926t6dz 
Adres korespondencji: 
Urzqd Miasta todzi 
Wydziat Gospodarki Komunalnej 
ul. Piotrkowska 175 
90-447 t6dz 

2. ala 

Zwolniono Z optaty skarbowej. 
Podstawa: ustawa z dnia 161istopada 2006 r. 0 optacie skarbowej (tekstjednolity: Oz. U. z 2016 r. poz. 1827) - zalClcznik 
do ustawy, cz. III pkt 44, kol. 4, pkt 6. 

al. Pitsudskiego 8 
90-051 tad! 
www.lodzkie.pl 

tel. /+48/42 663 35 30 
fax /+48/ 42 663 35 32 
sekretariat.ro@lodzkie.pl 



Zatqcznik nr .4.. do wniosku 

Rysunek z lokalizacjq drzewa do usuni~cia . 

X oznaczono drzewo wskazane do usuni~a . 
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ZafC\cznik nr .?. do wniosku 

Rysunek z lokalizacjq drzewa do nasadzenia zamiennego. 

* oznaczono drzewo wskazane do nasadzenia zamiennego ..;.' platan. I Ochrony 
90.('::: 1 I : ,h <"'. 
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Dokumentacja fotograficzna ilustrująca stan zdrowotny  
i ubytek w dolnej części pnia topoli czarnej 

ul. Legionów 65 w Łodzi 
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