
M a rszale k Wojew6d ztw a t-6dzkie g o

RSil"7'1 20.3. 1 51.201 7.SM t-6d2, dnia 2 pa2dziernika 201T r.

DECYZJA
Na podstawie ar1.83 ust. 1 pkt 1, aft. B3a ust. 1, 2at6, art.83c ust. 1, art.83d ust. 1, art. g6 ust. 1pkt4 i 5, art' 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U" 22016 r.,poz 2134 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - rooet<3 postgpbwania administracyjnego

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.23 ze zm) oraz art" 16 ustawy z dnia 7'kwietnia 2017 r. o zmianie
ustawy - Kodeks postgpowania administracyjnego oraz niekt6rych innych ustaw (DZ. U. z 2017 r., poz.93S) -po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto l-5d2, reprezentowanej przez Paniq Eweling Wr6blewskq (pismo znak:
22M.W2M.2T.501.1809.2016.G2), owydanie zezwolenia na usunigcie jednej sztuki lipy d'robnotistnel
zterenu pasa drogowego ul. Gombrowiczaw l-odzi, na wysokosci nr 19 (dzialka nr36/10 wobrgbie G-40);
Marszalek Wojew6dztwa t_6dzkiego

orzeka:
l Zezwolif Gminie Miasto l-od2na usunigcie 1 szt. lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 11b cm, mierzonym

na wysoko6ci 1,3 m, zterenu pasa drogowego ul. Gombrowicza w t-odzi, na wysoko6ci nr'1g (dziaika
nr 36i'10 w obrgbie G-40), zgodnie z lokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcg na mapie dolqczonej
do wniosku.

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

3. Nie nalicza6, oplat za usunigcie drzewa, wymienionego 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 usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1 od spelnienla
warunk6w okreSlonych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiiska w t-odzi z dnta
14lipca 2017 r., znak: WPN.6401.76,2017,|Wi, w sprawie udzielenia zezwole>nia na odstgpstwa
od zakazow w stosunku do dziko wystgpujqcych zwierzqt objgtych ochronq gatunkorrvq, tj.:

- bezpo6rednio przed planowanq wycinkq nale2y dokona6 oglgdzin drzewa pod kqtem wystgpowania
gatunk6w objqtych ochronq. W przypadku stwierdzenia w obrgbie zadrzewienii gatunk6w
chronionych lub ich siedlisk, wzglqdem kt6rych obowiqzujqce zakazy moglyby byi naruszoi", prace
zwiqzane z jego wycinkq nale2y bezwzqlgdnie przerwa6:

- w zamian za utracone siedlisko modraszki wnioskodawca powiesi budkg typu Al Sokolowskiego
nawysokoSci okoto 3 m na drzewie w najblizszej okolicy od pierwotnego-miejsca gniazdowan"ia
modraszki.

UZASADNIENIE
Do Mar ek Gminy Miasto L6d2, reprezenlowanej przez

Paniq Eweling 501 .1809.20 16.G2), o wydanie zezwolenta
na usunigcie 1 6rogowego ul. Gombrowibza w l-odzi, na wysoko6ci
nr 19 (dzialka n iu wniosku podano, 2e drzewo posiada wypr6thnienie
pnia. Wniosek spelnial wymagania formalne okreSlone wart.83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 20j6 r., poz. 2134 ze zm.).

, Pracow w6dztwa t-6dzkiego przeprowadzili w dniu 25 maja
2017 r. oglgdzi lono, ze drzewo wnioskowane do usuniecia to lroai:3:i;13i, _ 1?l #f""J;'ii,"l;'."';*".1'?lE*,y",f3.:?"::.-'""#'i
korong, bez nadmiernego posuszu. Przy podstawie pnia od strony jezdni ui. c-omOior,vicza widoczny jest
rozlegly ubytek wgtgbny z wypr6chnieniem, ponadto na pniu widocznych jest jeszcze kilka mniejizycn
ubytk6w. w bliskim sqsiedztwie korony drzewa przebiegajq przewody elektryczne.
Przedmiotowa lipa ze wzglgdu na zly stan zdrowotny jest bardziej podaina na zlamania, istnieje zatem
ryzyko, ze podczas silnego wiatru zlamie sig lub przewr6ci w strong przemieszczajqcych sig w jej poblizu
ludzi lub pojazd6w orazzerwie lub uszkodzi przewody elektryczne.



Podczas oglgdzin terenowych na pniu drzewa wnioskowanego do usunigcia, na wysoko6ci okolo
1,6m, stwierdzono dziuplg zasiedlonq przez pare lggowq sikory modrej (Cyanistes caeruleus), nie
stwierdzono obecno6ci innych dziko wystgpujqcych okaz6w gatunk6w chronionych. Uznano, i2 przypadku
usuniqcia przedmiotowej lipy moze dojSc do naruszeniazakaz6w okre6lonych w art.52 ust. 1 pkt 3, 7, B i 13
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, obowiqzujqcych w stosunku do chronionych gatunk6w
zwierzqt, Ij. zakazu umySlnego niszczenia ich jaj, postaci mlodocianych lub form rozwojowych; zakazu
niszczenia siedlisk lub ostoi, bqdqcych ich obszarem rozrodu, wychowu mlodych, odpoczynku, migracji lub
2erowania; zakazu niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, zeremi, tam,
tarlisk, zimowisk lub innych schronieh; zakazu umySlnego ploszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu,
w okresie lggowym w miejscach rozrodu lub wychowu mlodych lub w miejscach 2erowania zgrupowah
ptak6w migrujqcych lub zimujqcych. Dlatego tez postanowieniem z dnia 2 czerwca 2017 r., znak'.
RS|1.7120.3.151.2017.5M, Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego zawiesil zurzgdu postgpowanie w sprawie
dotyczqcej wydania zezwolenia na usunigcie ww. lipy drobnolistnej, a wmy6l art. 100 S 1 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz, U" z 2016 r,, poz. 23 ze zm.) wezwal Gming Miasto t-od2
do wystqpienia ze stosownym wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi
o wyra2enie zgody na odstgpstwa od ww. zakaz6w.

W dniu 24 lipca 2017 r. do Marszalka Wojew6dztwa l-odzkiego wplynglo pismo znak:
22M.WZM.2T.501.1809.2016.GW z dnia 19 lipca 2017 r., w kt6rym Pani Ewelina Wr6blewska, dzialajqca
w imieniu Gminy Miasto Lod2, zwrocila sig z pro6bq o odwieszenie postgpowania administracyjnego
zawieszonego postanowieniem znak: RSll.7'120.3.151.2017,SM z dnia 2 czeruca 2017 r., w sprawie
wydania zezwolenia na usunigcie 1 szt. lipy drobnolistnejzterenu pasa drogowego ul. GombrowiczawL.odz'
na wysoko6ci nr 19, na pniu kt6rej stwierdzono dziuplq zasiedlonq pr-r."= lurq lggowq sikory roOr"j.
Do pisma dolqczono decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi z dnia 14 lipca 2017 r.,

znak: WPN.6401.76.2017.1Wi, w sprawie udzielenia zezwolenia naodstqpstwa od zakaz6w w stosunku
do dziko wystqpujqcych zwierzqt objgtych ochronq gatunkowq, w kt6rej zezwolono Gminie Miasto i-6d2
na zniszczenie siedliska bqdqcego obszarem rozrodu i wychowu mlodych modraszki (Cyanisfes caeruleus)
wzwiqzku z konieczno6ciq usunigcia drzewa zgatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 115 cm, z terenu
pasa drogowetlo ul. GombrowiczawLodzi, na wysoko6ci numeru 19 (dzialka o numerze ewidencyjnym 36/10
w obrqbie G-40. Zezwolenia udzielono w terminie do kohca lutego 2018 r. pod nastgpujqcymi warunkami:

- bezpoSrednio przed planowanq wycinkq nale2y dokona6 oglgdzin drzewa pod kqtem wystgpowania
gatunk6w objqtych ochronq. W przypadku stwierdzenia w obrgbie zadrzewienia gatunk6w
chronionych lub ich siedlisk, wzglgdem kt6rych obowiqzujqce zakazy moglyby byc naruszone, prace
zwiqzane z jego wycinkq nale2y bezwzqlednie przerwa6:

- w zamian za utracone siedlisko modraszki wnioskodawca powiesi budkq typu Al Sokolowskiego
na wysoko6ci okolo 3 m na drzewie w najblizszej okolicy od pierwotnego miejsca gniazdowania
modraszki.

Zuwagi na powyzsze, postanowieniem znak: RS|1.7120.3.151.2017.SM Marszalek Wojew6dztwa i-6dzkiego
podjql postgpowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na usunigcie przedmiotowego drzewa.

Uwzglgdniajqc powyzsze okolicznoSci, wniosek Gminy Miasto N-6d2 o wydanie zezwolenia
na usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji, nale2alo uznac zazasadny.
Zezwolenia na usunigcie ww. drzewa udzielono bez pobrania optaty ztego tytulu, woparciu o art.86 ust. 1

pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Podstawg prawnE dowydania decyzji
w przedmiotowym zakresie stanowi takze art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z tre6ci
cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci nie
wpisanej do rerjestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent
miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynno6ci wykonuje marszalek wojewodztwa.

Jednooze6nie biorqc pod uwagq, 2e w pasie drogowym ul. Gombrowicza w l-odzi, brak jest miejsc
do wykonania nowych nasadzefi, gwarantujqcych prawidlowy rozw6j sadzonek (ze wzglqdu na istniejqce
zadrzewienie oraz rozbudowanq napowietrznq i podziemnq infrastrukturq technicznq), odstqpiono
od obowiqzku wykonania nasadzeh zaslgpczych, o ktorym mowa w art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie
przyrody.

Zgodnie z tre6ciq ad. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyli uznano
za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi, w zwiqzku z niewyrazeniem
stanowiska prz:ez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powy2sze pod uwagg, orzeczonojak sentencji.



Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqd
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6d:

1. o Kolegium
w tern-ninie

Odwolawczego
14 dni od daty

jej otzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania admir
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu
Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia o

o).
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administracyjnego).
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z zwr6ci6, sig ze stosownym
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jest to2sama z uzyskaniem

ust. l ustawyoochronie

Marszalka
t-6dzkiego

Mikula
yrektora Departamentu
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wszystkich stron (art. 130 S 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego),
Usunigcie drzewa poza terminem okreslonym w punkcie 2 sentencjfde
usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowid

dzikich,
6. w przypadku stwierdzenia obecnosci gatunk6w chronionych, ich siedlisk

administracyjnej kary pienigznej (ar1. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie prz
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie iwalnia od obor
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mrodocianych oraz siedlisk
obiqtych ochronq prawnE @fi.. s2 ustawy o ochronie przyrody) oraz humar

wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzymai wycinkq drzewa c
wnioskiem do Generalnego Dyrektora ochrony srodowiska bqdz Reg
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdy2 niniejsza decyla-t
zezwolenia na odstgpstwa od zakazow zawartych w art. si ust. 1 i art.
przyroay.

p.o. Zastgpcy
Rolnictwa

Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto t-6d2
Adres do korespondenc.li:
Pani Ewelina Wr6blewska
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t odzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 t_6d2

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia '16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. lJ. z 2e16
cz. lll pkt 44, kol. 4, pkt 6.

al. Pilsudskiego 8
90-051 i-6dz
www.lodzkie.pl

tel. l+48142 663 35 30
fax l+48t 42 663 35 32
sekretariat. ro@lodzkie.pl

poz. 182'/) - zalqcznik do ustawy,


