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Rsil 7120 1.164.20'18.SM t6dz, dnia 5- wrzeSnia2018r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1,83a ust 1, 2ai6, art.83c ust. 1 i3, art. 83d ust. '1 i2, arl 86 ust. 1

pkt4 i 5, art.90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22018r.,
poz.1614) oruz att. 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 L6dz (pismo znak:
22M.W2MZf .501.2449.2017.8W zdnia2'1 lutego2018r.) owydaniezezwolenianausuniqcie2sztukdrzew
z terenu pasa drogowego ul. Wycieczkowej w t-odzi, na wysoko6ci numeru 17 (dzialka nr 18134 w obrqbie
B-21 ), Marszafek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolif Gminie Miasto L6d2 na usuniqcie z terenu pasa drogowego ul. Wycieczkowej w t-odzi,

na wysokoSci numeru 17 (dzialka nr 18/34 wobrqbie B-21)2 szt. nizejwymienionych drzew (obwody pni
miezone na wysoko6ci 1,3 m, numeracja wg wniosku strony):

- nr 1 - 1 szt. lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 108 cm,
- nr 2 - 1 szt. wierzby iwy o obwodzie pnia 121 cm,

zgodnie zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonejdo wniosku.

2. Okre5li6 termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkcie '1,

28 luteqo 20'19 r

3. Nie nalicza6 oplat za usunigcie drzew, wymienionych w punkcie 1, na podstawie art. 86 ust. '1 pkt 4 i 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

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

a) wykonania przez Gminq Miasto L6dz nasadzefi zastgpczych dw6ch sztuk drzew, nalezqcych
do gatunku lipa drobnolistna (I/ra cordata). Materialem nasadzeniowym majq byc sadzonki drzew
o minimalnym obwodzie pnia, mierzonym na wysokoSci 100 cm, wynoszEcym 12 cm',

b) spelnienia warunk6w okre6lonych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lodzi z dnia 5 czenryca 2018 r., znak: WPN.6401.203.2018.KWi, w sprawie udzielenia zezwolenia
na odstqpstwa od zakaz6w w stosunku do dziko wystgpujqcych zwierzqt objgtych ochronq
gatunkowq, tj.:

1. BezpoSrednio przed planowanq wycinkq nale2y dokonad ponownych oglqdzin drzew pod
kqtem wystqpowania gatunk6w objgtych ochronq. W pzypadku stwierdzenia w obrqbie
zadrzewienia gatunk6w chronionych, wzglqdem kt6rych obowiqzujqce zakazy moglyby byc
naruszone, ptace zwtqzane z Jego wycrnkq nale2y bezwzqlednie przerwac.

2. W zamian za utracone miejsca lggowe ptakow, w okresie obowiqzywania zezwolenia, nalezy
zamontowae 2 p6lotwarte budki lqgowe odpowiednie dla drozd6w na drzewach
w najblizszym otoczeniu okaz6w ptzeznaczonych do wycinki.

5. Ustalid:

a) termin wykonania nasadzef zastgpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4a, do dnia 3'1 qrudnia
2019 r.',

b) lokalizacjg wykonania nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4a, na terenie pasa
drogowego ul. Wycieczkowej w Lodzi (dzialka nr18134 w obrqbie B-21), zgodnie zlokalizaqq
wskazanq przez wnioskodawcg w projekcie nasadzeh dolqczonym do wniosku.

6. Zobowiqzac Gminq Miasto L6d2 do zloitenia w Uzgdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa L6dzkiego
informacji o wykonaniu nasadzeh zastqpczych, o kt6rych mowa w punkcie 4a, w terminie 14 dni
od dnia ich wykonania, wtaz z podaniem faktycznej daty posadzenia drzew oraz zalqczeniem planu
sytuacyjnego z zaznaczonq lokalizacjq posadzonych drzew.
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UZASADNIENIE
Do Marszafka Wojew6dztwa Lodzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto L6d2 (pismo znak'.

22M.W2MZf .501.2449.2017.8W zdnia 21 lutego 2018 r.) o wydanie zezwolenia na usuniqcie 2 sztuk drzew
z terenu pasa drogowego ul. Wycieczkowej w t-odzi, na wysokoSci numeru 17 (dzialka nr 18134 w obrqbie
B-21) Wuzasadnieniu wniosku podano, 2e drzewa posiadajq pr6chniejqce ubytki pni. Wniosek spelnial
wymagania formalne okreSlone wart.83b ust.'1 ustawyzdnia'16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody (tekst
jednolity: Dz.U.22018 r., poz. 1614).

Pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego przeprowadzili w dniu 21 marca
2018 r. oglqdziny terenowe, w wyniku ktdrych ustalono, 2e drzewa wnioskowane do usunigcia to (numeracja
drzew wg wniosku strony; obwody pni mierzone na wysoko6ci 1,3 m):

- nr 1- 1szt. lipy drobnolistnej o obwodzie pnia108 cm - drzewo posiada Zywq koronq, bez
nadmiernego posuszu; pieh jest prosty, stwierdzono na nim rozlegly niezabliZniony ubytek z martwicq
w Srodku oraz kilka drobniejszych ubytkow;

- nr 2 - 1 szt. wierzby iwy o obwodzie pnia 121 cm - dzewo posiada zywq koronQ, bez nadmiernego
posuszu; piefi jest pochylony pod kqtem okolo 50" wzglqdem podfoZa w strong drogi dojazdowej
do posesjiWycieczkowa 17 i 17a, w miejscach po odlamanych konarach stwierdzono wypr6chnienia

lstnieje ryzyko, 2e podczas silnego wiatru przedmiotowe drzewa zlamiq siq lub przewrocE w stronq
przemieszczajqcych siq w ich pobliZu ludzi lub pojazdow.

Podczas oglqdzin terenowych w obrgbie koron wnioskowanych do usuniqcia drzew stwierdzono
gniazda naleZqce najprawdopodobniej do kosa zwyczalnego (Turdus merula) lub kwiczola (Turdus pilaris).
Uznano, i2wprzypadku usuniqcia przedmiotowych drzew mo2e dojSC do naruszenia zakaz6w okreSlonych
wart.52 ust. 1 pkt 7,8, 12 i13 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody (t.j.:Dz.U.22018r.,
poz. 161.4), obowiqzujqcych w stosunku do chronionych gatunk6w zwierzqt. Dlatego teZ postanowieniem
znak: RS|1.7120.1.164.2018.SM z dnia 16 kwietnia 2018 r. Marszafek Wojew6dztwa t-6dzkiego zawiesil
zurzqdu postqpowanie administracyjne wsprawie dotyczqcej wydania zezwolenia na usuniqcie wr,v. drzew,
a w mySl art. 100 $ 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1257
ze zm.) wezwaf Gming Miasto L6d2 do wystqpienia ze stosownym wnioskiem do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w t-odzi o wyrazenie zgody na odstqpstwa od wtu. zakaz6w.

W dniu 29 czerwca 2018 r. do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynqlo pismo znak:
22M.W2M.2T.501.2449.2017.8W z dnia 11 czerwca 2018 r., w kt6rym Gmina Miasto Lod2zwrocila siq
z proSbq o odwieszenie postqpowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usuniqcie 1 szt
lipy drobnolistnej oraz 1 szt. wierzby iwy, w koronie kt6rych stwierdzono obecno6c gniazd ptasich Do pisma
dolqczono decyzjq Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska wt-odzi z dnia 5 czenryca 2018 r., znak'.
WPN.6401 .203.2018 KWi, w sprawie udzielenia zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w w stosunku do dziko
wystqpujqcych zwierzqt objqtych ochronq gatunkowq, w kt6rej zezwolono wnioskodawcy na zniszczenie
siedlisk, bqdqcych miejscem rozrodu i wychowu mlodych pary kwiczol6w Turdus pilaris i pary kosow Turdus
merula w zwiqzku z koniecznoSciq usuniqcia lipy o obwodzie pnia 108 cm oraz wierzby o obwodzie pnia
121 cm z ich gniazdami, z terenu pasa drogowego ul. Wycieczkowej w Lodzi, na wysokoSci posesji nr 17
(dzialka o numerze ewidencyjnym 18134 w obrgbie B-21). Zezwolenia udzielono w terminie
od 16 pa2dziernika 2018 r. do 28 lutego 2Q19 r. pod nastqpujqcymi warunkami:

1. Bezpo6rednio przed planowanq wycinkq nale2y dokonac ponownych oglqdzin drzew pod kqtem
wystqpowania gatunk6w objqtych ochronq. W przypadku stwierdzenia w obrqbie zadrzewienia
gatunk6w chronionych, wzglgdem kt6rych obowiqzujqce zakazy moglyby byc naruszone, prace
zwiqzane z jego wycinkq nale2y bezwzqlednie przerwac,

2. W zamian za utracone miejsca lqgowe ptak6w, w okresie obowiqzywania zezwolenia, naleZy
zamontowac 2 polotwarte budki lqgowe odpowiednie dla drozd6w na drzewach w najbliZszym
otoczeniu okaz6w ptzeznaczonych do wycinki.

Z uwagi na powyzsze, postanowieniem znak: RS11.7120.1.164.2018.SM, Marszalek Wojew6dztwa t-odzkiego
podjql postqpowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na usuniqcie przedmiotowych drzew

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowego wniosek o wydanie zezwolenia
na usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji uznano za zasadny. Zezwolenia
nausuniqcievvw.drzewudzielonobezpobraniaoplatyztegotytulu,woparciuoart.S6ust. lpkt4i5ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. oochronie przyrody. Podstawq prawnq do wydania decyzji wprzedmiotowym
zakresie stanowi takze art. 83a ust. 1 oraz aft. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w
wynika, 2ezezwolenie na usuniqcie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomosci wydaje w6jt, burmistrz albo
prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunigcia drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomo6ci lub jej czqSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konsenrvator zabytkow. Je2eli
prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci wykonuje marszalek
wojew6dztwa.

JednoczeSnie biorqc pod uwagq zadeklarowanq ptzez stronq moZliwo5c wykonania nasadzefr
zastqpczych, zezwolenie na usuniqcie drzew wymienionych w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji
uzale2niono od wykonania nowych nasadzen dw6ch sztuk drzew, nalezqcych do gatunku lipa drobnolistna,
okreSlonych w punkcie 4a sentencji niniejszej decyzji, wterminie do dnia 31 grudnia 2019r. Miejsce
wykonania nasadzeh wskazano na terenie pasa drogowego ul. Wycieczkowej w Lodzi, zgodnie zlokalizaqq



wskazanE przez wnioskodawcQ w projekcie nasadzen do{qczonym do wniosku. Nakladajqc na stronq
obowiqzek wykonania nasadzeh zastqpczych, wziqto pod uwQgq termin nasadzefi wymieniony w jej wniosku,
atakZe przedfozony przez strong projekt nasadzeh.

Zgodnie z treSciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano
za uzgodniony Wzez Regionalnego Dyrektora Ochrony Sroflowiska w t-odzi, w zwiqzku z niewyraZeniem
stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji pzysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszafka Wojew6dztwa [-6dzkiego, w terminie '14 dni od daty jej otrzymania
(art 127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postgpowania administracyjnpgo).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zr{ec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorqczenif Marszalkowi Wojew6dztwa t-odzkiego o6wiadczenia
o zzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq [e stron postqpowania, decyzja staje siq ostateczna
i prawomocna (art.127a S 1 iS 2 Kodeksu postgpowania adminisltracyjnego).

3. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzjp nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kode$su postgpowania administracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu pzed uplywem terminu do wniesieniB odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich
stron lub je2eli wszystkie strony zzekty sig prawa do wniesieflia odwolania (art. '1 30 $ 4 Kodeksu postqpowania
administracyjnego).

5 Usuniqcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 2 senfencji decyzji potraktowane zostanie jako usunigcie
drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawg do wymierzenia administracyjnej kary pienig2nej
(art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. JeSli nasadzenia zastqpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewa nie zachowajq zywotnoSci
po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uplywem
tego terminu, z ptzyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomq6ci, nalo2ony zostanie ponownie w drodze decyzji
obowiqzek wykonania nasadzen zastgpczych. W przypadk! niewykonania nasadzeh zastqpczego zgodnie
zzezwoleniem, bgdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowqniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust, 2 i3
ustawy o ochronie przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji zezwalajqcq na usuniqcie dzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz sliedlisk ptak6w, schronieh zwierzql objgtych ochronq
prawnE @r1. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego firaktowania zwierzql dzikich.

8. w trakcie wykonywania
oskiem do Generalnego
56 ustawy o ochronie
od zakazow zawartych

Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto t-6d2
Adres do korespondencii:
Zazqd Zieleni Miejskiej w t odzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 Lod2

2 ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) - zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,ko|.4, pkt6.
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