
Ma rszale k Woj ew6d zfltr a L6dzkie g o

Rsll 71 20. 1 .27 1.2018.AK L6d2, dnia '4 3 Oor:g$i^,"u 2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1 i 3, art. 83d ust. 1, 2 i 6, arl. 86 ust. 1

pkt 4, 5 i 10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22018 r.,
poz. 1614) oraz arl. 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
0'1.03.2018 r. znak: 22M.WZ,M.2T.501.2195.2017.WS, o wydanie zezwolenia na usuniqcie dziewigtnastu
sztuk drzew znajdujqcych sig przy ul. Malowniczej 170 w Lodzi (dzialka ewidencyjna nr 13714 w obrgbie
W-43), Marszafek Wojew6dztwa L6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolif Gminie Miasto L6d2 na usunigcie dw6ch sztuk top6l mieszahc6w euroamerykahskich

o obwodach pni 165 cm i235 cm, znajdujqcych siq na terenie pasa drogowego ul. Malowniczej na
wysokoSci nr 170 w Lodzi (dzialka ewidencyjna nr 13714 w obrgbie W-43), zgodnie z lokalizaq4
wskazanq przez wnioskodawcg na mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre6li6 termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnle J0 wzeSlia 2018 r.

3. Nie naliczac oplaty za usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na podstawie art.86 ust.'1
pkt 4, 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Uzale2ni6, wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew, wymienionych w punkcie 1, od:

a) spelnienia warunk6w okre5lonych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w todzi z dnia 01.08.2018 r. znak: WPN.6401.285.2018.MSt, w sprawie udzielenia zezwolenia na
odstgpstwa od zakaz6w w stosunku do dziko wystEpujqcych zwierzqt objqtych ochronq gatunkowq,
tj :

- w przypadku prowadzenia prac w okresie lqgowym, bezpo6rednio przed planowanq wycinkq,
nale2y dokona6 ponownych oglqdzin drzew pod kqtem wystgpowania gatunk6w objgtych ochronq;

- w przypadku zasiedlenia gniazd, dziupli lub zlokalizowania w obrqbie zadrzewienia innych
zasiedlonych gniazd, dziupli lub innych schroniefi oraz wystqpowania gatunk6w chronionych,
prace zwiqzane z wycinkq drzew nale?y bezwzqlednie przerwad;

z treSciq decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi z dnia 01.08.2018 r. znak:
WPN.640 1 .285.2018. M St, nale?y zapozna| wykonawcq przedm iotowych prac;

b) wykonaniaprzez Gming Miasto L6d2 nasadzeh zastqpczych dw6ch sztuk dzew z gatunku grusza
drobnoowocowa 'Chanticleer', o dobrze wyksztalconych koronach i prawidlowo uformowanych
brylach korzeniowych oraz o obwodach pni nie mniejszych ni2 12 cm (pomiar na wysoko6ci 100 cm).

5. Ustalic:

a) termin wykonania nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia
2019 r.;

b) lokalizacjg wykonania nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4, na terenie pasa
drogowego ul. Rokiciriskiej w Lodzi (dzialka ewidencyjna nr 38/5 w obrqbie W-39), zgodnie
zlokalizaQqwskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

6. Zobowiqza6 Gming Miasto L6d2 do pzedlo2enia w Urzqdzie Marszalkowskim Wojewodztwa
L6dzkiego informacji o wykonaniu nasadzef zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4b, w terminie
14 dnl od dnia ich wykonania, wraz z podaniem faktycznej daty posadzenia drzew oraz zalqczeniem
pla n u sytuacyj n eg o z zaznaczonq loka I izacjq posadzonych d rzew.

7. Zezwolif Gminie Miasto L6d2 na usunigcie jednej sztuki topoli mieszahca euroamerykafiskiego
o obwodzie pnia 149 cm, znajdujqcego siq na terenie pasa drogowego ul. Malowniczej na wysoko6ci nr
170 w Lodzi (dzialka ewidencyjna nr 13714 w obrgbie W-43), zgodnie z lokalizaqq wskazanq przez
wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

8. Okre5lic termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 7, do dnia 30 wrzeSnia 2018 r.



L Nie nalicza6 oplaty za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 7, na podstawie art. 86 ust. 1

pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

10. Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 7, od spelnienia
warunk6w okre5lonych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi z dnia
01.08.2018 r. znak'. WPN.6401.285.2018.MSt, w sprawie udzielenia zezwolenia na odstqpstwa od
zakazlw w stosunku do dziko wystqpujqcych zwierzqt objqtych ochronq gatunkowq, tj.:

- w przypadku prowadzenia prac w okresie lggowym, bezpoSrednio przed planowanq wycinkq, nale2y
dokonad ponownych oglgdzin drzewa pod kqtem wystqpowania gatunk6w objgtych ochronq;

w przypadku zasiedlenia gniazd, dziupli lub zlokalizowania w obrqbie zadrzewienia innych
zasiedlonych gniazd, dziupli lub innych schroniefi oraz wystqpowania gatunk6w chronionych, prace
zwiqzane z wycinkq drzewa naleZy bezwzqlednie przenit/a6;

- z treSciq decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi z dnia 01.08.2018 r. znak:
WP N. 640 1 .285.201 8. M St, nal eZy zapoznal wykon awcq przed m iotowych prac.

UZASADNIENIE
Do Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego wplynql wniosek z dnia 01.03.2018 r. znak:

22M.WZM.2T.501.2195.2017.WS o wydanie zezwolenla na usunigcie dziewigtnastu sztuk dzew
znajdujqcych siq przy ul. Malowniczej 170 w todzi (dzialka ewidencyjna nr 13714 w obrqbie W-43), zlo2ony
przez Gminq Miasto L6dZ. W uzasadnieniu podano, ,,drzewa suche, wystgpowanie jemioly". Zadeklarowano
wykonanie nasadzeh zamiennych dziesigciu sztuk drzew, naleZqcych do gatunku grusza drobnoowocowa
'Chanticleer' na terenie pasa drogowego ul. Rokiciriskiej w Lodzi (dzialki ewidencyjne nr 37/9 i 38/5 w obrqbie
W-39). Wniosek spelnial wymagania formalne okreSlone wart.83b ust. 1 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22O18 r., poz. 1614).
W trakcie oglgdzin terenowych przeprowadzonych w dniu 16.05.2018 t. ptzez pracownik6w Urzqdu

MarszalkowskiegoWojew6dztwaL6dzkiego, wpniu iwkoronachdrzewwymienionych wpkt 1 i7 sentencji
niniejszej decyzji stwierdzono obecno66 dw6ch dziupli wykonanych przez dziqciola oraz zasiedlone gniazda
naleZqce do sierp6wki i kwiczola. Ww. gatunki ptak6w objqte sq ochronq Scislq na podstawie rozporzqdzenia
Ministra Srodowiska zdnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzqt (Dz. U. 22016 t., poz.
2183). W pzypadku usuniqcia przedmiotowych cjrzew moglo zatem dojSd do naruszenia zakaz6w
okreSlonych w art. 52 ust. 1 pkt 7, 8, 13 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,
bgdqcych ich obszarem rozrodu, wychowu mlodych, odpoczynku, migracji lub zerowaniai zakazu niszczenia,
usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, Zeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych
schronieh; zakazu umySlnego pfoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lqgowym
w miejscach rozrodu lub wychowu mlodych lub w miejscach 2erowania zgrupowafi ptak6w migrujqcych lub
zimujqcych izakazu umySlnego przemieszczaniaz miejsc regularnego przebywania na inne miejsca. Dlatego
tez postanowieniem z dnia 04.06.2018 r., znak'. RS11.7120.1 .271.2018.AK, Marszalek Wojew6dztwa
t-6dzkiego zawiesil z urzqdu postqpowanie w sprawie wydania zezwolenia na usuniqcie przedmiotowych
drzew, a w my6l art. 100 $ 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego wezwal Gminq Miasto L6d2, do
wystqpienia ze stosownym wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi o wyraZenie
zgody na odstgpstwa od ww. zakazow.

W dniu 17.08.2018 r. Gmina Miasto L6dZ wniosla proSbq o podjqcie postqpowania w sprawie
wydania zezwolenia na usuniqcie trzech sztuk top6l mieszaric6w euroamerykaflskich, z terenu pasa
drogowego ul. Malowniczq, na wysoko5ci posesji nr 170 (dz. 13714, W-43) w pniach i koronach kt6rych
stwierdzono obecnoS6 gatunk6w chronionych. Do wystqpienia doiqczono decyzjg Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lodzi z dnia 01.08.2018 r., znak: WPN.6401 .285.2018.MSt, w kt6rej zezwolono
Zarzqdowi Zieleni Miejskiej w Lodzi na zniszczenie gniazda sierp6wki Streptopelia decaocto, gniazda
kwiczola Turdus pilaris oraz schronienia (dziupli) dziqciola Sredniego Dendrocopos medius, jak r6wniez ich
siedlisk bqdqcych obszarem rozrodu, wychowu mfodych, odpoczynku, migracji lub Zerowania, poprzez
wyciqcie przedmiotowych drzew. Z uwagi na powyzsze postanowieniem znak: RS|1.7120.1.271.2018.AK
Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego podjqi postqpowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia
na usuniqcie przedmiotowych drzew.

Oglqdziny terenowe, przeprowadzone pzez pracownik6w Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa
t-6dzkiego, wykazaly 2e drzewa wymienione w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji, mlqszczqtkowe korony
oraz odchylone od pionu pnie w kierunku ulicy i napowietrznej linii energetycznej. Natomiast topoia, o kt6rej
mowa w punkcie 7 sentencji niniejszej decyzji jest obumarla, jej piefi jest pozbawiony korowiny.
Ww. drzewa znajdujq siq u podn62a przydrohnej skarpy, w bezpo6rednim sqsiedztwie ulicy Malowniczej, na

kt6rej panuje wzmoZony ruch pojazd6w. Ze wzglqdu na zachwianq statykq i oslabione wla6ciwoSci
mechaniczne sq one bardziej podatne na zlamanie i przewr6cenie w kierunku jezdni, podczas dzialania



niekorzystnych warunk6w atmosferycznych. Majqc powy2sze na uwadze, dzialajqc w oparciu o art. 86 ust. 1

pkt4, 5 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 20O4r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 22018 r., poz. 1614) Marszalek
Wojew6dztwa L6dzkiego udzielil zezwolenia na ich usuniqcie bez pobrania oplaty z tego tytulu. Podstawq
prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi takZe art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o
ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika, Ze zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z
terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy
usuniqcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci lub jej czq6ci wpisanej do rejestru zabytk6w -
wojew6dzki konserwator zabytk6w. JeZeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty,
czyn no5ci wykon uje marszafek wojew6dztwa.

Zgodnie z art. 83d ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie na usunigcie przedmiotowych
drzew uzale2niono w punktach 4a i 10 sentencji niniejszej decyzji od spelnienia warunk6w okre6lonych
w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi z dnia 01.08.2018 r. znak:
WPN.6401 .285.2018.MSt, w sprawie udzielenia zezwolenia na odstqpstwa od zakazlw w stosunku do dziko
wystqpujqcych zwierzqt objqtych ochronq gatunkowq. Uwzglqdniajqc okreSlony w decyzji RDOS w Lodzi
termin realizaqi zezwolenia na zniszczenie gniazda sierp6wki Streptopelia decaocto, gniazda kwiczola
Turdus pilaris oraz schronienia (dziupli) dziqciola Sredniego Dendrocopos medrus, jak rowniez ich siedlisk,
termin usuniqcia drzew wyznaczono do 30.09.2018 r.

W celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta, zezwolenie na usuniqcie drzew
wymienionych w punkcie 1 sentencji decyzji zostalo uzaleZnione od wykonania dw6ch sztuk nowych
nasadzeh z gatunku grusza drobnoowocowa 'Chanticleer' na terenie pasa drogowego ul. Rokiciriskiej w Lodzi
(dzialka ewidencyjna nr 38/5 w obrgbie W-39), zgodnie zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawcq na mapie
dolqczonej do wniosku.

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

w Lodzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otaymania (art.127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. Pzed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

3. Wtrakcie biegu terminu downiesienia odwolania strona mozeztzec siq prawa downiesienia odwofania wobec
organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq (art. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

4. Decy4a podlega wykonaniu pzed uplynem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem
wszystkich stron (art. 130 S 4 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

5. Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w punktach 2 i I sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie dzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawq do wymierzenia administracyjnej
kary pienigZnej (art 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie pzyrody).

6. JeSli posadzone w zamian za usunigte dzewa nasadzenia zastqpcze, o kt6rych mowa w punkcie 4b sentencji
niniejszej decyzji, nie zachowajq Zywotno6ci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
w punkcie 5a sentencji decyzji lub pzed uplywem tego terminu, z ptzyczyn zaleznych od posiadacza
nieruchomo5ci, nalo2ony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek posadzenia dzew. W pzypadku
niewykonania nasadzei zastgpczych zgodnie z zezwoleniem bgdq mialy zastosowanie pzepisy
o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie pzyrody).

7. Uzyskanie niniejszejdecyzji na usuniqcie dzew nie zwalnia od obowiqzku pzestzeganiazakaz6w dotyczqcych
niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronief zuiezqt objgtych ochronq prawnq
(art,52 ustawy o ochronie pzyrody)oraz humanitarnego traktowania zuiezqt dzikich.

8. W pzypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstzymad wycinkq dzew oraz zwr6cid siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
(art. 56 ustawy o ochronie pzyrody), gdyZ niniejsza decyla nie jest to2sama z uzyskaniem zezwolenia na
odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie pzyrody.
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