
Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

RSil.71 20.3.409.201 7.AW t-6d2, dnia 23 listopada 2017 r.

DECYZJA
Na podstawie aft.83 ust. '1 pkt 1, zrr1. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1,3i4, aft.83d ust. 1,2,4 i6, art, 84

ust. 1, 2 i 3, art. 85 ust. I oraz aft. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie
wysoko6ci stawek oplatza usuniqcie drzew i krzew6w (Dz. U. 22017 r., poz. 1330) oraz arL 104 ustawy z dnia
14 czerwca'1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.22017 r., poz.1257) -
po rozpalrzeniu wniosku znak: 22M.W2M.2U.500.644.2017.SR z dnia 18.09.2017 r. o wydanie zezwolenia
na usunigcie piq6dziesigciu jeden sztuk drzew z terenu Pasa2u Abramowskiego w l-odzi (dzialki o numerach
139141 i 141121 w obrgbie S-8), zloZonego w Urzgdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa Lodzkiego w dniu
22.09.2017 r. przez Gminq Miasto l-od2 zls w t-odzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres koresponden ji'. Zarzqd
Zieleni Miejskiej, ul, Konstantynowska 8/10; 94-303 t-od2), reprezentowanqprzez Paniq Ewelinq Wr6blewskq,
w czq6ci dotyczqcej usuniqcia drzewa o numerze inwentaryzacyjnym 18, Marszalek Wojew6dztwa t-odzkiego

orzeka:

1. Zezwoli6, Gminie Miasto t-od2 na usunigcie jednej sztuki jesionu pensylwahskiego o nLrmerze
inwentaryzacyjnym 18 (o obwodzie pnia 141cm, miezonym na wysoko6ci 130 cm), rosnqcego na terenie
Pasazu Abramowskiego w i-odzi (dzialka nr 139141 w obrgbie S-8), zgodnie z lokalizaqq wskazanq
na mapie dolqczonej do wniosku znak: 22M.W2M.2U.500.644.2017.5R z dnia 18.09.2017 r.

2. OkreSli6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1 , do dnia 28 luteqo 2018 r.

3. Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od:

a) wykonania przez Gminq Miasto t-rid2 nasadzenia zastqpczego jednej sztuki dzewa, nale2qcego
do gatunku jabloh rajska, o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzeniowej
oraz o obwodzie pnia nie mniejszyn ni212 cm (pomiar na wysoko6ci 100 cm); podczas sadzenia brylq
korzeniowq drzewa nale2y przysypad ziemiq na r6wni z szyjq korzeniowq i docelowym poziomem
gruntu; posadzone drzewo nale2yzabezpieczyc przedzniszczeniem poprzez palikowanie (do tego celu
naleZy zastosowai 2 lub 3 paliki, powiqzanez pniem drzewa pod jego koronq za pomocq elastycznej
ta6my w taki spos6b, aby pieh drzewa mial swobodg niewielkiego ruchu);

b) spelnienia przez Gming Miasto N-6d2warunk6w okre5lonych w decyzji Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w t-odzi znak: WPN.6401.211.2017.GJa z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie udzielenia zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w w stosunku do dziko wystqpujqcych
zwierzqt objgtych ochronq gatunkowq, tj. dokonania, bezpo6rednio przed planowanq wycinkq,
ponownych oglgdzin drzewa wymienionego w punkcie 1, pod kqtem wystgpowania gatunk6w objgtych
ochronq, a tak2e bezwzglqdnego przerwania prac zwiqzanych z wycinkq drzewa, w przypadku
stwierdzenia w obrgbie zadrzewienia gatunk6w chronionych, wzglgdem kt6rych obowiqzujqce zakazy
moglyby by6 naruszone.

Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w podpunkcie a w punkcie 3, do dnia
30 listopada 2018 r.;

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w podpunkcie a w punkcie 3,

na terenie Pasa2u Abramowskiego w t-odzi (dziatka nr 139142 w obrqbie S-8), w miejscu wskazanym
w zalqczniku do niniejszej decyli, stanowiqcym kserokopiq fragmentu projektu nasadzeh zastgpczych
dolqczonego do wniosku znak:22M.W2M.2U.500.644.2017.SR z dnia 18.09.2017 r.

5. Zobowiqzaf, Gming Miasto Lod2 do pzedlo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa N-5dzkiego informacji
o wykonaniu nasadzenia zastgpczeg;o, o kt6rym mowa w podpunkcie a w punkcie 3, w terminie 14 dni
od dnia jego wykonania, wraz z zalqczeniem planu sytuacyjnego z zaznaczon4lokalizaQq posadzonego
drzewa, podaniem jego nazwy gatunkowej oraz obwodu jego pnia (zmierzonego na wysokoSci 100 cm).



Naliczy6 oplatg za usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie '1, w wysokoSci 4 230,00 zl (slownie:
cztery tysiqce dwieScie trzydzieSci zlotych i zero groszy), wynikajqcq z obliczenia zawartego w poniZszej
tabeli nr 1:

Tabela nr 1. Tabela z wyliczeniem oplaty za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1.

L.p. Numer
drzewa

na mapie
dolqczonej
do wniosku

Nazwa gatunku
dzewa

Obw6d
pnia

dzewa
miezony

na wysoko6ci
1,3 m

(w cm)

Stawka
optaty za
usuwanie
drzewa
(w zl)

Oplata
(w zl)

Nasadzenia
zastgpcze dzew

(w sztukach)

1 18 Jesion pensylwahski 141 30 4230,00 1 jabloh rajska

RAZEM 4230,00 1 sztuka drzewa

7. Odroczy6 termin uiszczenia przez Gming Miasto t-6d2 oplaty w wysoko6ci 4 230,00 zl, o ktorej mowa
w punkcie 6, na okres trzech lat od dnia uplywu terminu wykonania nasadzenia zastepczego,
wskazanego w podpunkcie a w punkcie 4,

UZASADNIENIE
W dniu 22.09.2017 r. do Urzqdu Marszalkowskiego Wojewridztwa t-6dzkiego wplynEl wniosek (pismo

znak'.22M.WZM.2U.500.644.2017 .SR z dnia 18.09.2017 r.) o wydanie zezwolenia na usuniQcie 51 sztuk drzew
(w tym 2 sztuk bz6w czarnych o numerach inwentaryzacyjnych 7 i 8, 7 sztuk jesion6w pensylwahskich
o numerach 10, 18, 165, 166, 172,174i 175,5 sztuk Sliw mirabelek o numerach'15,43, 63, 68 i 13'1, 3 sztuk
klon6w pospolitych o numerach 17,118 i '119A, 9 sztuk klon6w srebrzystych o numerach 24,25,26,27,70,
71,74,75 i 154, 2 sztuk jabtoni ozdobnych o numerach 33 i 44,2 sztuk grusz polnych o numerach 45 i 1'19,
6 sztuk klon6w polnych o numerach 46, 47,48,79,80 i 8'1, 2 sztuk wierzb bialych o numerach 82 i 85,
5 sztuk jesionow wynioslych o numerach 134,149,150, 153 i 158, 1 sztuki gruszy nr 136, 2 sztuk Swierkow
pospolitych o numerach 138 i 139, '1 sztukijodty jednobarwnej nr'144,'1 sztuki klonu jawora nr 145,2 sztuk
klon6w zwyczajnych o numerach 167 i 170 oraz l sztuki Sliwy owocowej nr 176) z terenu Pasazu
Abramowskiego w t-odzi (dzialki o numerach 139141 i 141121w obrgbie S-8), zlozony przez Gming Miasto t-6d2,
reprezentowanE przez Paniq EwelinQ Wr6blewskE - p.o. Dyrek:tora Zarzqdu Zieleni Miejskiej w t-odzi.
W uzasadnieniu podano, 2e konieczno66 usuniqcia drzew wynika z ich kolizji z realizaqq inwestycji
pn. ,,Zagospodarowanie zespolu kom6rek lokatorskich na terenie Pasazu Abramowskiego"; drzewa
usytuowane sq na stropach kom6rek otazw ich bliskim sqsiedztwie; podczas remontu iwyburzania kom6rek
nastqpi wywrot drzew. We wniosku zadeklarowano takZe mo2liwoSi wykonania nasadzeh zastgpczych
51 sztuk drzew w terminie do 30.11.2018 r. Do wniosku dolqczono m.in. mapq (fragment projektu
zagospodarowania terenu) zlokalizaqq drzew przewidzianych do usuniqcia oraz mape z projektem nasadzef
zastqpczych 5'1 szt" drzew (w tym 10 szt. glog6w po6rednich 'Paul's Scarlet'i41 szt. jabloni) planowanych
do wykonania na terenie Pasa2u Abramowskiego w t-odzi (na dzialce nr 139142 w obrgbie S-8).

W odpowiedzi na wezwanie znak: RS11.7120.3.409.2017.AW z dnia 04.10.2017 r. do uzupelnienia
brak6w formalnych wniosku i materialu dowodowego, w dniu 11.10.2017 r. do Urzgdu Marszalkowskiego
Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynglo pismo znak: 22M.W2M.2U.500.644.1.2017.SR z dnia 10.10.2017 r.,
w ktorym podano m.in., ze nazwa gatunku drzew o numerach 33 i 44 to jabtori rajska odmiany 'Liset', drzewo
nr 'l 36 to grusza europejska, a drzewo nr 176 to Sliwa domowa. Poinformowano r6wnie2, ze planowany termin
usuniqcia drzew to 31.12.2017 r. Do pisma dolqczono m.in.:
- o6wiadczenie Pani Eweliny Wr6blewskiej, dzialajqcej na moc;y upowaznienia nadanego jej na mocy

zarzqdzenia Prezydenta Miasta N-odzi nr 6825N11117 z dnia 4 wrze6nia 2017 r., o posiadanym przez
wnioskodawcg tytule prawnym wladania terenem Pasa2u Abramowskiego w t-odzi (Gmina Miasto t-6dz
jest wlaScicielem nieruchomo6ci na podstawie ksiqg wieczystych o numerach LDl M/00089989/7
i LD'1M/001 3465217)',

- decyzjq Prezydenta Miasta todzi nr DAR-UA-V|.265.P.2017 z dnia 04.09.2017 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego;

- opracowanie: ,,Projekt wykonawczy budowy publicznego ciqgu pieszego w Pasa2u Abramowskiego" z lipca
2017 r.

Ponadto w toku postqpowania w uzupelnieniu do wniosku do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa
t-6dzkiego dostarczono decyzjq Prezydenta Miasta t-qdzi nr DAR-UA-|.2137.2017 z dnia 24.10.2017 r.

o pozwoleniu na budowq publicznego ciqgu pieszego Pasa2u Abrarnowskiego wraz z przebudowq i rozbi6rkq
czq6ci kom6rek lokatorskich, dzialki o numerach 139141 i 141121w obrqbie S-8 w t-odzi, atak2e zwr6cono sig
z pro6bq o wydluzenie terminu usunigcia drzew do dnia 31 .03.2018 r. Natomiast w dniu 07.11.2017 r. wplynql
e-mail, w kt6rym sprecyzowano, 2e jablonie majqce stanowic nasadzenia zastqpcze to jablonie rajskie.



W dniu 19.10.2017 r. inspektorzy l)rzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego przeprowadzili
w terenie, z udzialem przedstawicielek wnioskodawcy, oglgdziny krzewu zajmujqcego powierzchniq 4 m2

(we wniosku blgdnie okreSlonego jako drzewo) oraz lqcznie 51 sztuk drzew (w tym 2 drzew blqdnie
okreSlonych jako jedno drzewo dwupniowe), kt6re objgte zostaly wnioskiem Strony. W ich wyniku ustalono
m.in., 2e w koronie kolidujqcego z planowanq inwestycjq jesionu pensylwariskiego o numerze
inwentaryzacyjnym 18 (o obwodzie pnia 141 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm), rosnqcego na terenie
Pasa2u Abramowskiego w N-odzi (dzialka nr 139141 w obrgbie S-8), znajduje siq jedno gniazdo sierp6wki.
Sierp6wka (Streptopelia decaocto) to gatunek ptaka objgty ochronq Scislq na podstawie rozporzqdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2t116 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzqt (Dz" U. z 2016 r.

poz. 2183). W przypadku usunigcia ww. jesionu pensylwaiskiego moglo zatem doj56 do naruszenia zakaz6w
okre6lonych w art.52 ust. 1 pkt 7,8i 12 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 t., poz. 2134 ze zm.), obowiqzujqcych w stosunku do chronionych gatunk6w zwierzqt.
Dlatego te2 postanowieniem znak: RS11.7120.3.409.2017.AW z dnia 30.10.2017 r. Marszalek Wojew6dztwa
t-6dzkiego zawiesil z urzqdu postqpowanie w czqSci dotyczqcej wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa
nr 18, a w my6l art. 100 $ 1 Kodeksur postgpowania administracyjnego wezwal .Gminq Miasto i-6d2
do wystqpienia ze stosownym wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w l-odzi
o wyra2enie zgody na odstgpstwa od ww. zakazow. Natomiast decylqznak: RS|1.7120.3.409.2017.AW z dnia
14.11.2017 r. Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego rozpatrzyl sprawe usunigcia pozostalych drzew ikrzewu
objqtych wnioskiem Strony.

Decyzjq znak: WPN.6401.211.20'17.GJa z dnia 06.11.2017 r. w sprawie udzielenia zezwolenia
na odstgpstwa od zakazow w stosunku do dziko wystqpujqcych zwierzqt objqtych ochronq gatunkowq
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w t-odzi zezwolil Gminie Miasto L6d2 na zniszczenie w terminie
do dnia 28.02.2018 r. gniazda i siedliskra, bgdqcego miejscem rozrodu i wychowu mtodych sierpowki
Streptopelia decaocto, w zwiqzku z konieczno6ciq usunigcia drzewa z gatunku jesion pensylwaflski
o obwodzie pnia 141 cm z ich gniazdem, rosnqcego na terenie Pasa2u Abramowskiego w l-odzi. Decylq
wydano pod nastqpujqcymi warunkam i :

- dokonania ponownych oglgdzin drzewa pod kqtem wystqpowania gatunk6w objqtych ochronq bezpo6rednio
przed jego planowanq wycinkq,

- bezwzglqdnego przerwania prac zwiqzanych z wycinkq drzewa w przypadku zlokalizowania w obrgbie
zadrzewienia gatunk6w chronionych, wzglqdem kt6rych obowiqzujqce zakazy moglyby zostad naruszone.

Z uwagi na powy2sze, postanowieniem znak: RS11.7120.3.409.2017.AW z dnia 15.11.2017 r. Marszalek
Wojew6dztwa t-6dzkiego podjqt z urzgdu postgpowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia
na usuniqcie jesionu pensylwafiskiego o numerze inwentaryzacyjnym 18.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowego, majqc na uwadze decyzje Prezydenta
Miasta t-odzi: nr DAR-UA-V|.265.P.2017 z clnia 04.09,2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz nr DAR-UA-1.2137.2017 z dnia 24.10.2017 r" o pozwoleniu na budowq, Marszalek Wojewodztwa
t-6dzkiego udzielil zezwolenia na usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji.
Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowiq art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1

i art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2134
ze zm.). Z treSci cytowanych przepis6w vvynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomo6ci lub jej czg6ci niewpisanej do rejestru zabytk6w wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta,
a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, zezwolenie wydaje
marszalekwojew6dztwa.Zezwolenia na usuniqcie jesionu pensylwahskiego nr 18, zgodnie 2art..84 ust. 1 i2
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, udzielono z r6wnoczesnym naliczeniem oplaty
w wysoko6ci 4 230,00 zl, wynikajqcej z wyliczenia zawartego w tabeli nll w punkcie 6 sentencji decyzji,
z uwagi na jego kolizjq z planowanq inwestycjq (budowa publicznego ciqgu pieszego Pasa2u Abramowskiego
wrazz przebudowq i rozbi6rkq czg6ci komdrek lokatorskich). Oglqdziny terenowe wykazaly,2e przedmiotowe
drzewo jest w dobrym stanie zdrowotnym (ma Zywq korong i pieh bez widocznych wypr6chnieh); w jego koronie
znajduje sig gniazdo sierp6wki, a na pniu - budka dla nietoperzy, poza tym w obrqbie ww. drzewa
nie stwierdzono obecno6ci innych dziko wystgpujqcych okaz6w gatunk6w chronionych. Jesion nr 18 jest
Sredniej wielko6ci, posiada warto6i przyrodniczq (gl6wnie neutralizacja zanieczyszczeri atmosferycznych,
siedlisko ptak6w i nietoperzy), nie ma warto$ci kulturowej (znajduje sig na terenie wpisanej do gminnej ewidencji
zabytk6w ,,Osady Przqdk6w Lnu", ale z uwagi na sw6j wiek nie byl skladnikiem krajobrazu tej historycznej
dzielnicy miasta w okresie jej powstawania w I polowie XIX wieku), nie wyr6znia siq z krajobrazu (roSnie
w do66 du2ym zagqszczeniu innych drzr:w). Przedmiotowe drzewo uniemo2liwia przeprowadzenie prac
budowlanych, poniewa2 ro6nie tuZprzy stropie kom6rek pzewidzianych do przebudowy; korzenie jesionu bqdq
musialy byi podczas prowadzenia prac zredukowane w stopniu, kt6ry uniemoZliwi mu prawidlowy wzrost
i zachowanie zywotno6ci, a tak2e znacztie naruszy jego statykg (drzewo znajduje siq w poblizu alejki
i po przyciqciu korzeni mogloby przewrrici6 siq w jej strong). Wysoko6i oplaty za usunigcie jesionu
pensylwafiskiego nr 18 ustalona zostala w oparciu o przepis art. 85 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Optatg
za usunigcie drzewa ustalono, mno2qc liczbg centymetr6w obwod.u pnia drzewa mierzonego na wysoko6ci
130 cm i stawkg oplaty, wynikajqcq z tre6ci rozporz4dzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca2017 r. w sprawie
wysoko6ci stawek oplat za usunigcie drzew i krzew6w (Dz. U. 22017 r., poz. 1330).



Majqc na uwadze rozmiar i warto6c przyrodniczq jesionu pensylwariskiego o numerze
inwentaryzacyjnym 18, a tak2e fakt, i2 istnieje mo2liwo56 posadzenia nowego drzewa na terenie Pasa2u
Abramowskiego w t-odzi, zezwolenie na usuniqcie jesionu uzale2niono od wykonania nasadzenia zastgpczego
(1 szt. jabloni rajskiej), okreSlonego w podpunkcie a w punkcie 3 sentencji niniejszej decyli, w terminie do dnia
30 listopada 2018 r., w miejscu wskazanym w zalqczniku do niniejszej decyli, stanowiqcym kserokopig
fragmentu projektu nasadzefi zastgpczych przedlo2onego przez wnioskodawcg. Termin uiszczenia oplaty
za usunigcie jesionu, zgodnie z arl.. 84 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody odroczono na okres 3 lat od dnia
uplywu terminu wykonania nasadzenia zastgpczego, wskazanegrc w podpunkcie a w punkcie 4 sentencji
decyzji, czyli do dnia 30 listopada 2021 r. Je2eli posadzone drzewcl zachowa zywotnoSc po uptywie trzech lat
od dnia uplywu terminu wykonania nasadzenia zastgpczego lub nie zachowa 2ywotnoSci z przyczyn
niezale2nych od posiadacza nieruchomoSci, nale2no56 z tytulu ustalonej oplaty za usunigcie jesionu nr 18
ulegnie umorzeniu na podstawie decyzji Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego. W interesie wnioskodawcy le2y
zalem,Zeby wprowadzone nasadzenie mialo najwy2szq jakoSc oraz objgte bylo szczeg6lnq troskq, ochronq
i pielqgnacjq, w tym podlewaniem i mechanicznq ochronq przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Nakladajqc na Strong obowiqzek wykonania nasadzenia zastgpczego, wzigto pod uwagg termin
nasadzeh wymieniony w jej wniosku, Zgodnie z art, 83d ust. 2 i4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie
przyrody, w przypadku uzale2nienia wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa od wykonania nasadzenia
zastgpczego, zezwolenie to musi tak2e okreSla6 m.in. gatunek lub odmiang drzewa przewidzianego
do posadzenia oraz minimalny obw6d jego pnia na wysokoSci 100 cm: dodatkowo moze ono okreSlai warunki
techniczne sadzenia drzewa. Dlatego te2 w niniejszej decyli Miarszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego okreSlil
w przypadku nasadzenia zastqpczego minimalny obw6d jego pnia na wysoko6ci 100 cm (12 cm) oraz okreSlil
warunki, jakie nale2y spelni6 podczas sadzenia drzewa (podczas sadzenia brylg korzeniowq drzewa nale2y
przysypa1, ziemiq na r6wni z szyjq korzeniowq i docelowym poziomem gruntu; ponadto posadzone drzewo
nale2y zabezpieczyc przed zniszczeniem poprzez palikowanie; do tego celu nalezy zastosowa6 2 lub 3 paliki,
powiqzane z pniem drzewa pod jego koronq za pomocE elastycznej ta6my; nale2y jednocze6nie pamiqtac,
ze mocowanie pnia z palikami nie moZe byc zbyt ciasne, poniewa2 mo2e doprowadzid do uszkodzenia
drzewa; powinno ono zatem pozwalac na swobodne, lecz ograniczone bujanie siq na wietrze korony drzewa).
Natomiast zgodnie z art. 83d ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie na usunigcie jesionu
pensylwahskiego nr 18 uzale2niono w podpunkcie b w punkcie 3 sentencji niniejszej decyzji od spelnienia
warunk6w okreSlonych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi z dnia 06.'11.2017 r.,
o sygnaturze: WPN.6401.211.2017.GJa, w sprawie udzielenia zezwolenia na odstgpstwa od zakazow
w stosunku do dziko wystqpujqcych zwierzql objgtych ochronq gatunkowq. Uwzglgdniajqc okreSlony w decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi termin rea|izacji zezwolenia na zniszczenie gniazda
i siedliska objgtej Scislq ochronq sierp6wki (Streptopelia decaocto), termin usuniqcia drzewa wyznaczono
do dnia 28 lutego 2018 r. Nale2y takze podkre6li6, 2e usunigcie jesionu pensylwaiskiego o numerze
inwentaryzacyjnym 18 powinno nastqpi6 po wcze6niejszym ptzeniesieniu pzez wnioskodawcq budki
dla nietoperzy, na inne, sqsiednie drzewo (wskazane jest przeniesienie budki pod kontrolq specjalisty -

chiropterologa). WyjaSniam,2e w my6l art. 5 pkt'18 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
siedlisko zwierzql to obszar wystgpowania zwierzqt w ciqgu calego zycia lub dowolnym stadium ich rozwoju.
W Swietle powyzszego zapisu budka lggowa zawieszona na drzewie stanowi r6wnieZ siedlisko dla nietoperzy.
W przypadku usunigcia jesionu nr 18 ijednoczesnego zniszczenia budki lggowej, mo2e doj56 do naruszenia
zakaz6w okre6lonych w aft. 52 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, obowiqzujqr:ych w stosunku do chronionych gatunk6w
zwierzqt, !. zakazu niszczenia siedlisk lub ostoi, bqdqcych ich obszarem rozrodu, wychowu mlodych,
odpoczynku, migracji lub Zerowania. Budka nadal moZe funkcjonowai jako siedlisko, je2eli przed wycirrkq
drzewa, poza sezonem legowym nietoperzy, zostanie przeniesiona na sqsiednie, najbliZsze drzewo (.1est

to mo2liwe, poniewa2 teren Pasa2u Abramowskiego jest w znacznym stopniu zadrzewiony). Podczas oglgdzin
terenowych w dniu 19.10.2017 r. przedstawicielka wnioskodawcy wniosla do protokolu informacjq, 2e budki
dla ptak6w i nietoperzy zostanq przewieszone na sqsiednie drzewa"

Biorqc powy2sze pod uwagg, orzeczonojak sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 51, 129 S 1 i$ 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyli (art. 130 S 1 i S 2 Koderksu postqpowania administracyjnego).

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydat decyzjq. Z dniem dorgczenia Marszalkowi Wojew6dztwa
i-6dzkiego o6wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron
postgpowania, decyzla staje sig ostateczna i prawomocna (ar| 127a S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania
adm inistracyjnego).
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Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. '130 $ 4 Kodeksu
postgpowania adm inistracyjnego).
Usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji, poza terminem okre6lonym
w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia,
co stanowi6 bqdzie podstawg do wymierzenia administracyjnej kary pieniqznej (a11. 88 ust. 1 pkt '1 ustawy
o ochronie przyrody).
Je2eli posadzone w zamian za usunigte drzewo nasadzenie zastgpcze, o kt6rym mowa w podpunkcie a
w punkcie 3 sentencji niniejszej decyzji, zachowa 2ywotnoSd po uplywie 3 lat od dnia uptywu terminu
wykonania nasadzenia zastqpczego, okreSlonego w podpunkcie a w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji
lub nie zachowa Zywotno6ci z przyczyn niezale2nych od posiadacza nieruchomo6ci, nale2no6c z tytutu
ustalonej oplaty za usunigcie drzewa ulegnie umorzeniu (aft. 84 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody). Jezeli
natomiast posadzone drzewo nie zachowa Zywotno6ci po uplywie 3 lat od dnia uplywu terminu wykonania
nasadzenia zastqpczego, okre6lonego w podpunkcie a w punkcie 4 sentencji niniejszej decyli, z przyczyn
zale2nych od posiadacza nieruchomo6ci, strona zostanie zobowiqzana do uiszczenia naleZno6ci z tytulu
ustalonej oplaty za usunigcie drzewa (co wynika z treSci art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody).
W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w podpunkcie a w punkcie 3 sentencji
niniejszej decyzji, strona zostanie zok>owiqzana do uiszczenia nale2no$ici z tytutu ustalonej oplaty
za usuniqcie drzewa (co wynika z treSci ar1. 84 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody).
Uzyskanie niniejszej decyli na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt objqtych
ochronq prawnq (arL. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzql dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecnoSci Eatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkq drzewa oraz zwrocic siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdy2 niniejsza decyla nie jest to2sama z uzyskaniem
zezwolenia na odstqpstwaodzakazow ziawartych w art. 51 ust. 'l i art.52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

z up. Marszalka
Wojew6dztwa t 6dzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastqpcy Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochronv Srodowiska

Zalacznik:
1. Mapa ze wskazaniem nasadzenia zastgpczego,

za stg pczych przedlozon e go pzez wn ioskod awcg.

Otzvmuia:
1. Gmina Miasto t-6d2

ul. Piotrkowska 104
90-926 t_6d2
Adres korespondencii:
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 t_6d2

2. ala

stanowiqca kserokopiq fragmentu projektu nasadzefi

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) - zalEcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.

al. Pitsudskiego 8
90-051 f.6d2
www.lodzkie.pl

lel. l+481 42 663 35 30
'fax l+481 42 663 35 32
sekretariat. ro@ lodzkie.pl
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