
M a rszafe k Woj ew6d ztw a L6dzki e g o

Rsil.7120 3 638.2017.SM t-6d2, dnia 27 czerw'ca2018r

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

art.90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22018r., poz.142
zezm.) araz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto t-6dZ (pisimo znak:
22MW2M.2f .501.296.2016.GW z dnia 12 grudnia 2017 r.) owydanie zezwolenia nausuniqciel jednego
drzewa zterenu nieruchomoSci przy ul. Kruczkowskiego 3a (obecnie Konspiracyjnego Wojska Polsikiego 3a)
w Lodzi (dziafka nr 2671109 w obrgbie G-17), Marszafek wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1 Zezwoli6 Gminie Miasto L6d2na usuniqcie 1 szt. trzypniowego Zywotnika wschodniego o obwcrdach pni:

21 cm,37 cm i36 cm, mierzonych na wysoko6ci 1,3 m (we wniosku blgdnie okreSlonego jako
dwupniowy zywotnik zachodni o obwodach pni: 47 cm i 34 cm), z terenu nieruchomoSci przy
ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 3a (dawniej Kruczkowskiego 3a) w t-odzi (dzialka nr 267t109
w obrgbie G-17), zgodnie zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

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

3. Nie nalicza6, oplat za usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na prodstawre
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 s;celnienia
warunkow okre6lonych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi z dnra
26marca 2018 r., znak: WPN.6401.136.2018.MSt, w sprawie udzielenia zezwolenia na oclstqpstwa
od zakazow w stosunku do dziko wystqpujqcych zwierzqt objgtych ochronq gatunkowq, tj.:

- w przypadku zasiedlenia gniazda lub zlokalizowania w obrgbie zadrzewieniia innych
zasiedlonych gniazd, dziupli lub innych schronieh oraz wystgpowania gatunk6w chronionych,
prace zwiqzane z wycinkq drzewa nale2y bezwzqlednie przerwa6;

- zobowiqzuje siq wnioskodawcg do zapoznania z treSciq niniejszej decyzji wy'konawcq
przedmiotowych prac.

UZASADNIENIE
Drc Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego wplynqf wniosek Gminy Miasto L6dZ (pismo znak:

ZZM.WZ,MZT.501296.20'16GW z dnia 12 grudnia 2017 r.) owydanie zezwolenia nausuniqcie jednego
drzewa z terenu nieruchomoSci przy ul. Kruczkowskiego 3a (obecnie Konspiracyjnego Wojska Polskiego 3a)
w t-odzi (dzialka nr 2671109 wobrqbie G-l7). W uzasadnieniu wniosku podano, 2e drzewojest zanrieralqce.
Wniosek spelnial wymagania formalne okreSlone wart.83b ust. 1 ustawy z dnia '16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity; Dz.U. z 2018 t., poz. 142 ze zm.).

Pracownicy Urzqdu Marszafkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego przeprowadzili w dniu 23 stycznia
2018 r. oglqdziny terenowe, w wyniku kt6rych ustalono, 2e wnioskowane do usuniqcia drzewo to '1 szt.
trzypniowego zywotnika wschodniego o obwodach pni: 21 cm, 37 cm i 36 cm, mierzonych na urysokoSci
1,3 m (we wniosku okreSlonego jako dwupniowy zywotnik zachodni o obwodach pni: 47 cm i 34 cm). Dzewo
posiada azurowq, niesymetrycznie rozwijajqcq siq koronq, z posuszem stanowiqcym okolo 30% jej objqtoSci;
w rozwidleniu pnia stwierdzono tworzqce sig dwa zakorki, a Wzy jego podstawie kilka niewielkich ubytk6w.
Drzewo roSnie w odleglo5ci okolo 1,5 m od poludniowej Sciany bloku mieszkalnego przy ul. Konspiracyjnego
Wojska Polskiego 3a (dawniej Kruczkowskiego 3a), czg56 galqzi korony siqga balkonu na 1-szyrn piqtrze
budynku. Ze wzglqdu na oslabionq kondycjq zdrowotnq drzewa istnieje ryzyko, Ze podczas silnego wiatru
zlamie siq ono lub przewr6ci na budynek lub przemieszczfqcych siq w jego poblizu ludzi.

Podczas oglgdzin terenowych w obrqbie korony wnioskowanego do usuniqcia drzewa stu,'ierdzono
gniazdo naleZqce najprawdopodobniej do kosa zwyczalnego (Turdus merula) lub kwiczola (Turdus pitaris)
Uznano, i2 w przypadku usuniqcia przedmiotowego drzewa moze dojS6 do naruszenia zakaz6w okre6lonych



wart.52 Llst. 1 pkt 7,8, 12 i 13 ustawy zdnia 16 kwietnia 2QO4r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U.22018r.,
poz. 142 ze zm.), obowiqzujqcych w stosunku do chronionych gatunk6w zwierzqt. Dlatego te2
postanowreniem z dnia 20 lutego 2018r., znak'. RS11.71203638.2017.SM, Marszalek Wojew6dztwa
L6dzkiego zawiesif zurzqdu postgpowanie w sprawie dotyczqcej wydania zezwolenia na usuniqcie
przedmiotowego zywotnika wschodniego, awmy6l art. 100 $ 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 1257 ze zm.) wezwal Gminq Miasto L6d2 do wystqpienia ze stosownym wnioskiem
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi o wyraZenie zgody na odstqpstwa od ww. zakaz6w.

W dniu 17 maja 2018 r. do Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego wplynglo pismo znaK:
ZZM.WZNI.ZT.501.296.2017.GW z dnia 14 mla 2018 r., w kt6rym Pani Ewelina Wr6blewska, dziallqca
w imieniu Gminy Miasto Lod2, zwr6cila siq z pro6bq o odwieszenie postqpowania administracyjnego
w sprawie wydania zezwolenia na usuniqcie 1 szt. trzypniowego zywotnika wschodniego z terenu
nieruchomoSci przy ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 3a (dawniej Kruczkowskiego 3a) w Lodzi,
w koronie kt6rego stwierdzono obecno56 gniazda ptasiego. Do pisma dolqczono decyzjg Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska wLodzi z dnia 26 marca2018 r., znak: WPN.6401.136.2018.MSt, w sprawie
udzielenia zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w w stosunku do dziko wystgpujqcych zwierzqt objqtych
ochronq gatunkowq, w kt6rej zezwolono wnioskodawcy na zniszczenie gniazda kosa Turdus merula oraz
jego siedliska bqdqcego obszarem rozrodu, wychowu mlodych, odpoczynku, migracji lub 2erowania poprzez
wyciqcie <lrzewa z gatunku zywotnik wschodni, rosnqcego przy ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 3a
wLodzi (dzialka o numeze ewidencyjnym 2671109 w obrqbie G-17). Zezwolenia udzielono w terminie
do 31 pa2dziernika 2018 r. pod nastqpujqcymi warunkamt:
- w pr:zypadku zasiedlenia gniazda lub zlokalizowania w obrqbie zadrzewienia innych zasiedlonych

gniazd, dziupli lub innych schronieh oraz wystgpowania gatunk6w chronionych, prace zwiqzane
z wyc;inkq drzewa nalezy bezwzqlqdnie przerwac;

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

Z uwagi na powyzsze, postanowieniem znak'. RS|1.7120.3.638.2017.SM, Marszalek Wojew6dztwa
L6dzkiego podjql postqpowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na usuniqcie
przedm iotowego d rzewa.

Pcl przeanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowego, wniosek o wydanie zezwolenia
na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji uznano za zasadny. Zezwolenia
na usuniqcie ww. drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, w oparciu o art. 86 ust. I pkt 4 ustawy
zdnia '16 kwietnia 20Q4 r. o ochronie przyrody. Podstawq prawnq dowydania decyzli wprzedmiotowym
zakresie stanowi takze art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z tre6ci cytowanych przepis6w
wynika, 2e> zezwolenie na usuniqcie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomo6ci wydaje w6jt, burmistrz albo
prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub krzewu z terenu
nieruchonroSci lub jej czqsci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w. Je2eli
prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoSci wykonuje marszalek
wojew6dztwa.

Jednocze6nie biorqc pod uwagq, 2e w sqsiedztwie drzewa wnioskowanego do usuniqcia brak jest
miejsc dcr wprowadzenia nowych nasadzefi, gwarantujqcych prawidlowy rozwoj sadzonek (teren jest
w znaczn)'m stopniu zadrzewiony), odstqpiono od obowiqzku wykonania nasadzeh zastqpczych, o ktorym
mowa w art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody

Biorqc polvyZsze pod uwagq, orzeczono jak w sentencjt.

Pouczenire:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwofanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-od;zi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrz'ymania (art. 127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq (art. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania
adm inistracyjnego).

3. Przed upfywem 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. Decy4a 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 administracyjnego).

5. Usuniqcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigroie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawQ do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).
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6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci m{odocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefr zwierzqt
objqtych ochronq prawnE @rt.52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowaniia zwierzqt
dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunkow 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 przyrodyj, gdyz niniejsza decyzja-nie jest-tozsama z u:lyskaniem
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody
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Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto L6dz
Adres do korespondencii:
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6d2

2. ala

Zwo| ni onqz eplaty q Kalbqluejl
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity, Dz. U.22O18 r. poz. 1044) -- zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.

al. Pilsudskiego 8
90-051 L6d2
www.lodzkie.pl

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


