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DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1 , art. 83c ust. 1, art. 83d ust. 1 i 6, art. 86 ust. 1 pkt 4,

art.90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przvrody (tekst jednolity: Dz.U. 22Q18r., poz.142
zezm) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 t., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatr:zeniu wniosku Gminy Miasto L6dZ (pismo znak:
ZZM.WZM.ZT.501.18:25.2017.GZzdnia 12 grudnia 2017 r.),0 wydanie zezwolenia na usuniqcie dw6ch drzew
zterenu nieruchomo6ci przy ul. Flatta'15 wt-odzi (dzialka nr98112 wobrgbie G-10), MarszalekWojew6dztwa
t-odzkiego

orzekal.
1. Zezwolif Gminier Miasto L6d2 na usuniqcie '1 szt. topoli wloskiej o obwodzie pnia 156 cm, mierzonym

na wysokoSci '1 ,3 m, z terenu nieruchomoSci przy ul. Flatta 15 w t odzi (dzialka nr 98112 w obrqbie G-1 0),
zgodnie zlokalizaqEwskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonejdo wniosku.

2. OkreSli6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1,

3. Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie
art. 86 ust. 1 pkt,4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o oohronie przyrody.

4. Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1 od spelnienia
warunkow okre5lonych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska wtodzi z dnia
26marca 2018 r., znak: WPN.640'1.135.2018.MSt, w sprawie udzielenia zezwolenia na odstqpstwa
od zakaz6w w stclsunku do dziko wystqpujqcych zwierzqt objqtych ochronq gatunkowq, tj.:

- w prz:ypadku zasiedlenia gniazda lub zlrckalizowania w obrgbie zadrzewienia innych
zasiedlonych gniazd, dziupli lub innych schronierl oraz wystgpowania gatunk6w chronionych,
prace zwiqzane z wycinkq drzewa nale?y be:Mzqlgdnie grzeruva6;

- zobowiqzuje siq wnioskodawcg do zapoznania z tre5ciq niniejszej decyzji wykonawcq
przedmiotowych prac.

UZASADNIENIE
Do Marszalkia Wojew6dztwa L6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto L6d2 (pismo znak'.

ZZM.WZM.ZT.50'1.18115.2017 GZ z dnia 12 grudnia 2017 r.) o wydanie zezwolenia na usunigcie dw6ch drzew
z terenu nieruchomoSci przy ul. Flatta 15 w t-odzi (dzialka nr 98112 w obrqbie G-10). W uzasadnieniu wniosku
podano, 2e drzewa posiadajq wypr6chnienia pni. Wniosek spelnial wymagania formalne okreSlone w art. 83b
ust. '1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U, 22018 r., poz.142
ze zm.).

Pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego przeprowadzili w dniu 23 stycznia
2018r. oglqdziny terenowe, wwyniku kt6rych ustalono, Ze wnioskowane do usuniqcia drzewa to (numeracja
drzew wg wniosku strclny; obwody pni mierzone na wysokoSci '1,3 m):

- nr 1 - '1 szt. dwupniowej wierzby bialej o obwodach pni: 81 cm i 87 cm - drzewo posiada 2ywq, ale
mocno przerzedzonq koronq, pnie sq wygigte w r6znych kierunkach, stwierdzono na nich ubytki
z wypr6chnieniami oraz owocniki grzyb6w;

- nr 2 - I szt. topoli wloskiej o obwodzie pnia '156 cm - dzewo posiada zywq, mocno podniesionq
korong; pieh jest prosty, stwierdzono na nim rozlegly ubytek oraz wyprochnienie u podstawy.

Drzewa ze wzglgdu na zly stan zdrowotny sq bardziej podatne na zlamania, istnieje zatem ryzyko,
2e podczas silnego wiatru zlamiqsiq lub przewr6cq w stronq przemieszczajqcych siq w ich poblizu ludzi.

Podczas oglqdzin terenowych w obrqbie korony wnioskowanego do usuniqcia drzewa nr 2
stwierdzono dwa gniazda lQgowe, naleZqce najprawdopodobniej do gawrona zwyczlnego (Corvus
frugilegus) lub kawki zwycz{nej (Corvus monedula). Uznano, iz w przypadku usuniqcia przedmiotowego
drzewa moZe dojSc donaruszenia zakazow okreSlonych w art. 52 ust. 1 pkt 7,8, 12 i 13 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody, obowiqzujqcych w stosunku dochronionych gatunk6w zwierzqt.



Dlatego te? postanowieniem z dnia 23lutego 2018r., znak" Rsll.7l203.626.2017.SM, Marszalek
Wojewodztwa t-6dzkiego zawresil z urzqdu postqpowanie w czqsci dotyczqcej wydania zezwolenia
na usunigcie vyw. drzewa, awmySl art. 100 $ 1 Kodeksu postqpowania administracyjrrego (tekst jednolity:

Dz. U.22A17 t., poz. 1257 ze zm.) wezwal Gminq Miasto L6d2do wystqpienia zest<lsownym wnioskiem
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiskaw Lodzi o wyraZenie zgody na odstqpstwa od ww. zakazow

W dniu 17 maja 2018 r. do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynQlo pismo znak'.

ZZM.WZM.ZT.501.1825.2017.GZ z dnia '14 maja 2018 r., w kt6rym Pani Ewelina Wrdblewska, dzialalqca
w imieniu Gminy Miasto L6d2, zwr6cifa siq z pro5bq o odwieszenie postgpowaniil administracyjnego
wsprawie wydania zezwolenia na usuniqcie 1 szt. topoli wloskiej z terenu nieruchomorici przy ul. Flatta'15
w Lodzi, w koronie kt6rego stwierdzono obecnoSc gniazda ptasiego. Do pisma dofqczono decyzjq
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi z dnia 26 ntarca 2018 t., znak'.

WPN.6401.'135.2018.MSt, w sprawie udzielenia zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w w stosunku do dziko
wystqpujqcych zwierzqt objqtych ochronq gatunkowq, w kt6rej zezwolono wnio$kodawcy na zniszczenie
gniazda kawki Co:us monedula oraz jej siedliska bqdqcego obszarem rozrodu, wychowu mlodych,
odpoczynku, migracji lub Zerowania poprzez wVciqcie drzewa z gatunku topola wloska, rosnEcego przy

ul. Falatta'15 wt-odzi (dzialka o numeze ewidencyjnymgSll2 w obrgbie G-10), w zwiqzku zzagro|eniem
bezpieczehstvta. Zezwolenia udzielono w terminie do 31 pa2dziernika 2018 r. pod nastqpujqcymi warunkami
- w przypadku zasiedlenia gniazda lub zlokalizowania w obrgbie zadrzewienia innych zasiedlonych

gniazd, dziupli lub innych schronieh oraz wystqpowania gatunk6w chronionych, prace zwiqzane
z wycinkq drzewa naleZy bezwzqlednie przerwad;

- zobowiqzuje sig wnioskodawc7 do zapoznania z tre6ciq niniejszej decyzji wykonawcq przedmiotowych
prac.

Z uwagi na powyzsze, postanowieniem znak'. RS11.7120.3.626.2017.SM, Mars;lalek Wojew6dztwa
L6dzkiego podjql postqpowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na usuniqcie
przedm iotowego d rzewa.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowego, wniosek, o wydanie zezwolenia
na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji uznano za zzasadny. Zezwolenia
na usunigcie wrrv. drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, w oparciu o art. 86 ust. '1 pkt 4 ustawy
zdnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrody. Podstawq prawnE dowydania decyzli wprzedmiotowym
zakresie stanowi takze art. B3a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z tre6ci cytowanych przepis6w

wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomoSci wvdaje w6jt, burmistrz albo
prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub kzewu z terenu

nieruchomosci lub jej czq3ci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konsenrvator zabytk6w. JeZeli

prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynno$ci wykonuje marszafek
wojew6dztwa.

JednoczeSnie biorqc pod uwagq, ze w sqsiedztwie drzew wnioskowanych do usuniqcia, brak jest

miejsc do wprowadzenia nowych nasadzeh, gwarantujqcych prawidlowy rozwdj siadzonek (teren jest

w znacznym stopniu zadrzewiony), odstqpiono od obowiqzku wykonania nasadzeh zetstqpczych, o kt6rym
mowa w art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marsz:alka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w ternninie'14 dni od daty
jej otrzymania (art. 127 $ 1, 129 $ 1 iS 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mohe zrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg (art 127a $ 1 Kodeksu postepowanla

adm inistracyjnego).
3. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania

w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna zZqdaniem
wszystkich stron lub jeZeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130 S 4
Kodeksu postqpowania adm inistracyjnego).

5. Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonynr w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako

usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bgdzie pcldstawg do wymierzenia

administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. '1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6, Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie dnzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow

dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt
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objqteqo wnioskiem

Biorqc powyZsze pod uwagq, orzeczono jak w sentencji.
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objqtych ochronq pravvnq (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania prz:edmiotowej decyzji, nalezy wstrzymac wycinkq drzewa 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 odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.

Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto t-6ri2
Adres do koresporndenEl:
Zarzqd Zieleni Miejskiel w t-odzi
ul. Konstantynowska 8/10
94-303 t_6d2

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbor rel
Podstawa: ustawa z dnia 16 listgpada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2O18 r. poz. 1044) - zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.

al. Pilsudskiego 8
90-051 t_6dz
www.lodzkie.pl

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