
Ma rszale k Woj ew6d ztw a t6dzkie g o

Rsl t. 71 20. 1 .48.2018.AK L6d2, dnia 45 ut45;g 2018 r.

DECYZJA

art. 83c ust. 1 i 3, art. g3d ust. 1, 2 i 6, art. g6 ust. 1

przyrody (tekst jednotity: Dz,U. 2201g r., poz. 1614)
postqpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.
sku Gminy Miasto L6d2 z dnia 18.12.i017 r.-znak:

nia na usuniqcie szeSciu sztuk drzew z terenu pasa
y ut. J6zefa 1, g, 5 i7 w Lodzi (dziafki ewidencyjne nr
L6dzkiego

orzeka:
1. zezwofie Gminie Miasto L6d2 na usuniqcie jednej sztuki wierzby bialej o cm _nr inw. 6, znajduiqcej siq na terenie dziafki ewi-dencyjnej nr 6/19 w 6orgoie w_ iowe;,na wysokoSci bloku mieszkalnego przy ul. J6zeta-7 w Lodzi, zgodnie z lo przezwnioskodawcq na mapie dotqczonej do wniosku.

2. Okre6li6 termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 grudnia 201g r.

3' Nie naliczaO, oplaly_za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. g6 ust. 1pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro{y.

4. Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od:
a) ektora Ochrony Srodowiska

zmieniajqcej decyzjq z dnia
zezwolenia na odstgpstwa od
q gatunkowq, tj.:

a
p

opuszczen ia przez nieschroniska;

log"yca powiesi, w terminie obowiqzywania zezwolenra,
koSci minimum 4 m na drzewie w najOtiZszel okolicy od
ciofa;

b) przez Gming Miasto t6d2 jednego nasadzenia zastqpczego drzewa w postaci robiniiub klonu polnego, o dobrze wyksztafconej koronie'i prawidtowo uformowanej bryle

5. Ustalic: 
otaz o obwodzie pnia nie mniejszym niZ 12 cm (pomiar na wysokoSci 100 cm).

a) termin wykonania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4b, do dnia 31 grudnia
2019 r.;

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4b, na terenie dzialkiewidencyjnej nr 6/19 w obrgbie W-22, pomiqdzy blok-ami mieszkainymi przy ut. J6zefa 3 i 5w Lodzi.

6. zobowiqzac Gming Miasto L6d2 do a w urzgdzie Marszalkow
L6dzkiego informacji o wykonaniu zastgpczego, o kt6rym m
w terminie 14 dni od dnia jego wykonania, wraz odaniein faktycznej oafy pos
zalqczeniem planu sytuacyjnego zzaznaczonq lokalizacjq posadzonego itrr"ra.

UZASADNIENIE
Do Urzqdu

zzM.wzM.zT.501.
drogowego ul. Kon
3/13 i 6/19 w obrg



majq pr6chniejqce ubytki; sq pochylone; zamierajq iub sq suche. Zadeklarowano wykonanie nasadzeri

zamiennych trzech sztuk drzew, nalezqcych do gatunku wisnia pilkowana na terenie dzialki ewidencyjnej nr

6/19 w obrqbie W-22w Lodzi. Wniosek spelnial wymagania formalne okreSlone wart.83b ust. 1 ustawy

z dnia 16 kwietnia 20A4r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22018r.,poZ.1614).
W trakcie oglqdzin terenowych przeprowadzonych w dniu 06.02.2018 r. przez inspektorow Urzqdu

Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego, na jednym z konar6w wierzby bialej o obwodzie pnia 226 cm (nr

inw. 6), znajdujqcej siq na terenie dzialki ewidencyjnej nr 6/19 w obrgbie W-22 (tereny mieszkaniowe), na

wysoko6ci bloku mieszkalnego przy ul. Jbzefa 7 w Lodzi, stwierdzono obecnoSd dziupli wykonanej przez

diiqciota. Dziqcioly objqte sq oclTr6nq Scislq na podstawie rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 16

grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierz4t (Dz. U. 22A16 t., paz. 2183), W przypadku lsuniqcia
ww. drzewa moglo zatem dojSd do naruszenia zakazbw okreSlonych w aft.. 52 ust. 1 pkt 7, B, 12 i 15 ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, obowiqzujqcych w stosunku do chronionych gatunk6w
zwierzqt, t1. 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 umySlnego ploszenia lub niepokojenia
i zakazu umySlnego przemieszczania z miejsc regularn inne
postanowieniem z dnia 20.A2.2018 r., znak: RS11.7120j. k W
zawiesil z urzqdu postqpowanie administracyjne w scrawi na
a w my6l art. 100 g 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego wezwal Gminq Miasto L6d2, do wystqpienia
ze stosownym wnioskiem do Regionalnego Dyrektoia Ochnony Srodowiska w Lodzi o wyraZenie zgody na

odstqpstwa od ww. zakaz6w.
Pismem z dnia A4.O4.2O18 r. Gmina Miasto L6d2 wnios{a pro6bq o podjqcie postqpowania

administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usuniqcie jednej sztuki wierzby bialej, kt6rej lokalizacje
blqdnie wskazano na terenie pasa drogowego ul. Jlzela na wysoko6ci nr 7 w t-odzi, zamiast na terenie
dzialki ewidencyjnej nr 6/19 w obrgbie W-22 (tereny mieszkaniowe), na wysokoSci bloku mieszkalnego przy

ul. J6zefa 7 w Lodzi. Do wystqpienia dolqczono Decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lodzi z dnia 27.03.2017 r. znak: WPN.6401.99.2018.1flVi.2 z niewfa6ciwq lokalizacjq drzewa. W zwiqzku
z poryZszym, postanowieniem z dnia 24.05.2018 r. Marszafek Wojew6dztwa L6dzkiego odm6wil podjqcia
postgpowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usuniqcie przedmiotowego drzewa.

W dniu 03.08.2018 r. Gmina Miasto L6d2 przekazala do Llrzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa
L6dzkiego decyzjq Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi z dnia 29.06.2018 r. w sprawie
zmiany decyzji z dnia27.O3.2O18 r. znak. WPN.6401.99.2018.1( /i. w zakresie zmiany lokalizacji drzewa,

warunk6w wykonywania czynnoSci zakazanych oraz terminu obowiqzywania zezwolenia i przekazania
sprawozdania z wykonanych czynnoSci. Z uwagi na powyZsze postanowieniem z dnia 17.08.2018 r. znak'.

RSI1.7120.1 .48.2018.AK Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego podjql postqpowanie administracyjne w sprawie
udzielenia zezwolenia na usunigcie przedmiotowego drzewa.

W dniu przeprowadzonych przez pracownik6w Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego
oglqdzin terenowych, stwierdzono 2e wnioskowana do usunigcia wierzba biala posiada zryq, a2urowq
koronq, kt6ra jest wysoko podniesiona i jednostronne wyksztalcona w kierunku chodnika, drogi wewnqtrznej
ul. Stylonowej i miejsc postojowych dla samochod6w; na jednym z jej konar6w stwierdzono owocniki hub.

Ponadto piefi drzewa jest odchylony od pionu w kierunku ciqgu komunikacyjnego. Ze wzglqdu na zachwianq
statykq, przedmiotowa wierzba biafa jest bardziej podatna na zlamanie lub przewr6cenie, podczas dzialania
niekorzystnych warunk6w atmosferycznych. Majqc powyzsze na uwadze, dzialaiqc w oparciu o art. 86 ust. 1

pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614) Marszalek
Wojew6dztwa t-6dzkiego udzieiil zezwolenia na usuniqcie vvw. drzewa bez pobrania oplaty z tego tytulu.
Podstawq prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi tak2e art. 83a ust, 1 oraz art. 90

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

krzewu z terenu nieruchorno6ci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie
dotyczy usuniqcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci lub jej czgSci wpisanej do rejestru zabytk6w -

wojew6dzki konserwator zabytk6w. JeZeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty,
czyn no6oi wykon uje marsza{ek wojew6dztwa.

Zgodnie z art. 83d ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie na usuniqcie przedmiotowego

drzewa uzale2niono w punkcie 4a sentencji niniejszej decyzji od spelnienia warunk6w okreSlonych w decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi z dnia 29.06.2018 r. znak: WPN.6401.99.2018.KWi3,
zmieniajqcej decyzjq z dnia 27 .03.2}ft r. znak: WPN.6401 .99.201 8.l'(/Vi, w sprawie udzielenia zezwolenia na

odstqpstwa od zakazow w stosunku do dziko wystqpujq ochronq gatunkowq.

Uwzglqdniajqc okre6lony w decyzji RDOS w t-odzi termin zniszczenie gniazda

i siedliska dzigciola duZego Dendrocopos maior, termin usuniq o 31 12'2018 r.

W celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta, zezwolenie na usuniqcie drzewa

wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji zostaNo uzale2nione od wykonania nowego nasadzenia

zastqpczego w postaci robinii Malgorzaty lub klonu polnego, na terenie dzialki ewidencyjnej ni 6/19 w obrqbie

W-22, pomiqdzy blokami mieszkalnymi przy ul. J6zeta 3 i 5 w Lodzi. Pismem z dnia 05.03.2018 r., dzialalqc



na podstawie art. 10 $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca'1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) poinformowano stronq o zebraniu caloSci materialu
dowodowego z mozliwoSciq wypowiedzenia siq co do zebranej dokumentacji, w tym r6wniez w zakresie
lokalizacji nasadzefi zastqpczych i doboru ich skladu gatunkowego. Strona nie wniosla uwag w wyznaczonym
terminie.

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

w Lodzi, wniesione za poSrednictwem Marszafka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art.127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. Przed upfywem terminu do wniesienia odwofania decy4a nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

3. Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona mo2ezrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydaf decyzjq (art. 127a g 1 Kodeksu postgpowania
adm inistracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna zzqdaniem
wszystkich stron (art, 130 S 4 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

5. Usunigcie drzewa poza terminem okre6lonym 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).

6. Je5li posadzone w zamian za usuniqte drzewo nasadzenie zastqpcze, o kt6rym mowa w punkcie 4
sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa 2ywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zaleznych od posiadacza
nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzewa.
W przypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego zgodnie z zezwoleniem bqdq mialy zastosowanie
przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zlrtierzqt
objqtych ochronq prawnq (ar1. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzat
dzikich.

8. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej ymad wycinkq drzewa oraz zwr6a6 sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o gdyZ niniejsza Oecyzla nie jest-tozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrooy.

Biorqc powyZsze pod uwagq, orzeczono jak w sentencji


