
Ma rszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

Rsil.71 20. 1. 168.201 8.AK L6d2, dnia ii$ tZWtstv- 2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art. ti3 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, art.83d ust. 1 i6, art.86 ust. 1 pkt4

art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22018 t., poz. 142 ze
zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto L6d2 z dnia
21.02.2018 r. znak: 22M.WZ,M.2T.501.2172.2017.8W, owydanie zezwolenia na usuniqcie szeSciu sztuk
drzew z terenu pasa drogowego ul. Przyklasztorze pzy nieruchomo6ci o adresie Okolna 185 w t-odzi (dziafka
ewidencyjna nr 3617 w obrqbie ts-15), Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

orzekal.
1. Zezwolif Gminie Miasto L6d2 na usuniqcie jednej sztuki robinii akacjowej o obwodzie pnia 143 cm - nr

inw. 6, znajdujqcej siq na terenie pasa drogowego drogi wewngtrznej ul. Przyklasztorze, na wysoko6ci
nieruchomoSci ptzy ul. Ok6lnej 185 w Lodzi (dzialka ewidencyjna nr 3617 \,v obrqbie
B-15), zgodnie zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre6li6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1,

luteqo 20'19 r.

3. Nie nalicza6 oplaty za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art.86 ust. 1

pkt 4 ustawy z dnia'16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Uzale2ni6, wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od.spelnienia
warunkow okre6lonych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w todzi z dnia 23.45.2A18 r. znak: WPN.6401.202.2O18.MSI, w sprawie wydania zezwolenia na
odstqpstwa od ;zakaz:6w obowiqzujqcych w stosunku do dziko wystqpujqcych gatunk6w zwierzqt
objgtych ochronq tj,:

- w przypadku zasiedlenia gniazda lub zlokalizowania w obrqbie zadrzewienia innych zasiedlonych
gniazd, dziupli lub innych schronieh oraz wystqpowania gatunk6w chronionych, prace zwiqzane
z wycinkq drzewa nale2y bezwzqlednie przerwad:

- z treSciq decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t odzi z dnia 23.05.2018 r. znak:
WP N. 640 1 .202.201 8. M St, nalezy zapoznal wykon awcq wyci n ki d rzewa.

UZASADNIEhIIE
Do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego wplynqf wniosek z dnia 21.02.2018 r, znak:

22M.WZ,M.2I .501.2172.2017.8W, owydanie zezwolenia na usuniqcie szeSciu sztuk drzew z terenu pasa
drogowego ul. Przyklasztor',ze pnzy nierur:homo6ci o adresie Ok6lna 185 w Lodzi (dzialka ewidencyjna nr 36/7
w obrgbie B-15), zlo2oly przez Gminq Miasto L6d2.W uzasadnieniu podano, m. in., 2e drzewa posiadajq
prochniejqce ubytki prni, sq pochylone w stronq chodnika. Wnioskodawca wyrazil proSbg o zwolnienie
z obowiqzku wykonania nasadzefi zamiennych ,,2 powodu braku miejsca do ich wykonania. Przedmiotowe
drzewa rosnq na sketrpie. Wykonanie nasadzefi zamiennych nie gwarantowaloby prawidfowego rozwoju
drzew oraz zachowania icft zywotnoSci". Wniosek spelnial wymagania formalne okreSlone w art. 83b ust. 1

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 t., poz. 142 ze zm.).
W trakcie oglqrdzin terenowych przeprowadzonych w dniu 21.03.2018 r, przez pracownik6w Urzqdu

Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego, w koronie robinni akacjowej o obwodzie pnia 143 cm (nr inw. 6),
stwierdzono obecnoSd gniazda ptasiego nalezqcego do kwic;zola. Kwiczoly (Turdus pilaris) objgte sq ochronq
Scislq na podstawie rozporzqdzenia Ministra Srodowiska ;: dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierz4t (Dz. U. 22016 r., poz. 2183). W przypadku usuniqcia ww. drzewa moglo zatem dojSd do
naruszenia zakaz6w okre6lonychwart.52 ust.'1 pkt7,8,12 i15 ustawyzdnia'16 kwietnia 2004r. oochronie
przyrody, obowiqzujqcrych w stosunku do chronionych gatunk6w zwierzqt, tj. zakazu niszczenia siedlisk lub
ostoi, bqdqcych ich obszarem rozrodu, wychowu mlodych, odpoczynku, migracji lub Zerowania; zakazu
niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, Zeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub
innych schronieh; zakazu umy5lnego ploszenia lub niepokojenia i zakazu umySlnego przemieszczania



z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca. Dlatego teZ postanowieniem z dnia 16.042018r.,znak'.
RS11.7120.1.168.2018.AK, Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego zawiesil z urzqdu postqpowanie w sprawle

wydania zezwolenia na usunigcie ww. drzewa, a w my5l art. 100 $ 1 Kodeksu postqpowania

administracyjnego wezwal Gminq Miasto t-6d2, do wystqpienia ze stosownym wnioskierm do Regionalnego

Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi o wyraZenie zgody na odstqpstwa od ww. zakazlw.
W dniu 04.06.2018 r. Gmina Miasto LodZ wniosla proSbq o podjqcie postepowania w sprawie

wydania zezwolenia na usuniqcie jednej sztuki robinii akacjowej, rosnqcej w pasie drogowym

ul. Przyklasztorze, na wysokoSci nieruchomo6ci o, adresie Ok6lna 185 wLodzi w koronie kt6rej stwierdzono

obecno6e gniazda ptasiego. Do wystqpienia dolqczono decyzjq Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Lodzi z dniJ 23.05.2018 r., znak: WPN.6401 .202.2018.MSt, w kt6rej zezwolono Zarzqdowi
Zieleni Miejskiej w Lodzi na zniszczenie gniaz<la kwiczola Turdus pilaris oraz jego siedliska bqdqcego

obszarem 
-roziodu, 

wychowu mlodych, odpoczynku, migracji lub Zerowania, poprzez wyciqcie
przedmiotowego drzewa. Zezwolenia udzielono w terminie od 16 paZdziernika do 28 lutego 2019 r. pod

nastqpujqcym i warunkami:
t. w biypadku zasiedlenia gniazda lub zlokalizowania w obrqbie zadrzewienia innych zasiedlonych

gniazd, dziupli lub innych schroniefi oraz wystgpowania gatunk6w chronionych, prace zwiqzane
z wycinkq drzewa naleZy bezwzqlgdnie przerwad,

2. z treSciq decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi z dnia 23.05.2018 r. znak"

WPN.6401 .2O2.2018.MSI, nale2y zapoznaC wykonawca wycinki drzewa.
Z uwagi na powyzsze postanowieniem z dnia 11,6.2018 r. znak. RS11.7120.1.168.2018,AK Marszalek
Wojew6dztwa L6dzkiego podjql postqpowanie adrninistracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na usuniqcie
przedm iotowego d rzewa.

W dniu przeprowadzonych przez pracownik6w Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego
oglqdzin terenowych, stwierdzono 2e wnioskowana do usuniqcia robinia akacjowa o obwodzie pnia 143^cm

jeit pochylona w kierunku chodnika. Drzewo ro6nie na skarpie tu2 przy wejSciu do koSciola p.w. Sw.

Antoniego Padewskiego, posiada zywE, wysoko podniesionq koronq z posuszem oraz wyprochnienia pnia

przy podstawie i w miejscu dawnego ciqcia konaru gf6wnego. Z uwagi na zachwianq statykq i oslabione

wNaSciwo5ci mechaniczne przedmiotowa robinia jest bardziej podatna na zfamanie lub pr;zewr6cenie, podczas

dzialania niekorzystnych warunk6w atmosferycznych. Majqc powy2sze na uwadze, dzialaiqc w oparciu o art.

86 ust. 1 pkt 4 u3tawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 22018 t., poz.142 zezm.)

MarszalekWojew6dztwa Lddzkiego udzielil zezv,rclenia na usuniqcie ww. drzewa bez pobrania oplaty z tego

tytulu. Podstawq prawnE do wydania decyzji w prz:edmiotowym zakresie stanowi tak2e art. 83a ust. I oraz aft.

90 ustawy o ochronie przyrody. ZtreSci cytowanych przepis6w wynika, 2ezezwolenie na usuniqcie drzewa

lub krzewu z terenu nieiuchomo6ci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w pzypadku gdy

zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci lub jej czq6ci wpisanej do re.lestru

zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w. JeZeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq

starosty, czyn noSci wykon uj e marszalek wojew6d:ztwa
Zgodnie z art. 83d ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie na usuniqcie przedmiotowego

drzewa u2ale2niono w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji od spe{nienia warunk6w okreSlonych w decyzji

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi z dnia 23.05.2018 r. znak: WPN.6401 .202.2018.MSt,

w lprawie-wydania zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w obowiqzujqcych w stosunku do dziko

wystqpujqcych gatunk6w zwierzqt objqtych ochronq. Uwzglqdniajqc okre5lony w decyzji Regionalnego
Oyrefioia Ochrony Srodowiska w Lodzi termin realizacji zezwolenia na zniszczenie gniazda kwiczola Turdus
pilaris oraz jego siedliska, termin usunigcia drzewa wyznaczono od dnia 16 pa2dziernika do dnia 28 lutego

2019 r.

Biorqc pod uwagQ licznie wystqpujqcy drzewostan w bezpoSrednim sqsiedztwie drzewa
zakwalifikowanego do usuniqcia, odstqpiono od obowiqzku odtworzenia zieleni, o kt6rym mowa w art. 83c
ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

23.04.20
Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w t-odzi, wniesione za po$rednictwem Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie '14 dni od daty jej

otrzymania (arl.127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. Wtiakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2ezrzec siq prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq (art 127a $ 1 Kodeksu postqpowania

adm inistracyjnego).
3. przed uplywem-terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania

w terminiewstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
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Decyzja podlega wykonaniu przed upfywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna zZqdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzeUy siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130 S 4
Kodeksu postqpowania ad m inistracyj nego).
Usuniqcie drzewil poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowid bqdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqZnej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zwierzqt
objqtych ochronq prawnE (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzyma6 wycinkq drzewa oraz zwr6ci6 siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyZ niniejsza decy4a nie jest tozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 u

przyrody.

ftamentu

Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto L6d2
Adres do korespondencji:
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t odzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6d2

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei,
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj. Dz.U. 2018po2. 1044)-zalqcznik do ustawy, cz. lll pK44, kol. 4,
pkt 6

al. Pilsudskiego 8
90-051 L6dZ

www.lodzkie.pl

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

z up. Marszalka
jew6dztwa Lodzkiego


