
Marszatek Wojewodztwa t 6dzkiego

RSI l. 7 1 20.3.202.2017 . AW t-od2, dnia 5 oa2dziernika 2017 r.

DECYZJA
Na podstawie art.83 ust.'1 pkt 1, art.83a ust. 1, art.83a ust.2, art.83a ust.6, aft.83c ust. 1,

art.83dust. 1i6,art.86ust. lpkt4i5,art.90ustawyzdnia16kwietnia2004r.oochronieprzyrody
(tekstjednolity: Dz.U, z2016r.,poz.2134zezm.)orazarL.104 ustawyzdnial4 czerwca 1960r.-Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 22017 t., poz. 125V) -po rozpatrzeniu wniosku znak:
22M.WZM.2T.501.503.2017.P5 zdnia 02.05.2017 r. o wydanie zezwolenia na usuniqcie jednego modrzewia
europejskiego z terenu pasa drogowego ul. Krarlcowej wt-odzi, naprzeciwko nr 103, zlozonego w Urzgdzie
Marszalkowskim Wojewodztwa l-odzkiego w dniu 12.06.2017 r. przez Gminq Miasto l-rsd2 zls w t-odzi
przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondenqi: Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10;
94-303 t-6d2), reprezentowanq przezPaniq Milenq Olczak, Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwoli6, Gminie lVliasto l-od2 na usunigcie jednej sztuki modrzewia europejskiego (o obwodzie pnia

81 cm, mierzonym na wysokoSci 1,3 m), rosnEcego na terenie pasa drogowego drogi gminnej -
ul. Kra6cowejwt-odzi (dzialka nr 1118 w obrgbie P-13), na wprost posesjinr 103.

2. Okre6li6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 qrudnia 2017 r.

3. Nie nalicza6 oplaty za usuniqcie 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. Uzale2nii wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od spelnienia
warunku okre6lonego w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi z dnia
24 lipca 2017 r., znak: WPN.6401.98.2017.GJa, w sprawie udzielenia zezwolenia na odstqpstwa
od zakaz1w w stosunku do dziko wystgpujqcych zwierzqt objgtych ochronq gatunkowil, tj. dokonania,
bezpoSrednio przed planowanq wycinkq, ponownych oglqdzin drzewa wymienionego w punkcie 1,
pod kqtem wystgpowania gatunkow objqtych ochronq, a lak2e bezwzglqdnego przerwania
prac zwiqzanych z wycinkq drzewa, w przypadku stwierdzenia w obrqbie zadrzewienia gatunk6w
chronionych, wzglqdem kt6rych obowiqzujqce zakazy moglyby by6 naruszone.

UZASADNIENIE
Dnia '12.06.2017 r. do Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego wptynql wniosek

(pismo znak',22M.WZM.2T.501.503.2017.PS z dnia 02.05.2017 r.) o wydanie zezwolenia na usunigcie'l szt, modrzewia europejskiego (o obwodzie pnia 81 cm) z terenu pasa drogowegcr ul. Kraficowej
w N-odzi (dzialka nr 1118 w obrgbie P-'13), naprzeciwko nr 103, zlo2ony przez Gminq Miasto l-odz,
reprezentowanq przez Paniq Mileng Olczak - Zastgpcg Dyrektora Zarzqdu Zieleni Miejskiej w t-odzi.
W uzasadnieniu podano, ze drzewo jest niebezpiecznie pochylone w stronq jezdni i stwarza zagro2enie
w ruchu drogowym poprzez ryzyko zlamania lub powalenia. Jednocze6nie zwrocono sig z pro6bq
o zwolnienie z obowiqzku wykonania nasadzenia zamiennego, z uwagi na fakt, iz w sqsiedztwie wystgpuje
du2ezagqszczenie zieleni. Do wniosku dolqczono mapQ z lokalizacjq modrzewia do usunigcia.

W toku postgpowania ustalono, 2e dzialka nr 1118 w obrqbie P-13 w l-odzi, na terenie kt6rej
znajduje sig wnioskowany do usuniqcia modrzew, stanowi pas drogowy drogi publicznej (,Crogi gminnej) -
ul. Krancowej.

W trakcie oglqdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 27.06.2017 r. przez inspektor6w Urzqdu
Marszaikowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, na wnioskowanym do usunigcia, mocno pochylonym
modrzewiu europejskim (o obwodzie pnia 8'1 cm, mierzonym na wysoko6ci 1,3 m), rosnEcym w pasie
drogowym ul. Krahcowej w t-odzi, na wprost posesji nr 103, stwierdzono jedno gniazdo sierpowki
(w gnie2dzie i w obrgbie drzewa nie zaobserwowano podczas oglqdzin widocznych ptak6w). Sierpowka
(Streptopelia decaocto) to gatunek ptaka objgty obecnie ochronq Scislq na podstawie rozporzqdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzqt (Dz. U. 22016 r.
poz. 2183). W przypadku usunigcia modrzewia moglo zatem doj6;6 do naruszenia zakazow okreSlonych
w art. 52 ust, 1 pkt 7,8 i 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz U. z 2016 r., poz.2134 ze zm.), obowiqzujqcych w stosunku do chronionych gatunkow zwierzqt.
Dlatego te2 postanowieniem znak: RS|1.7120.3.202.2017.AW z dnia 30.06.2017 r. Marszalek Wojew6dztwa



t-6dzkiego zairuiesil z urzqdu postgpowanie w sprawie wydania zezwolenia na usuniqcie przedmiotowego
modrzewia, a w my6l art. 100 g 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego wezwal.Gming Miasto t-odz
do wystqpienia ze stosownym wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi
o wyra2enie zgody na odstqpstwa od ww. zakaz6w.

Pismem znak'. 22M.WZM.2f .501.503.2017.PS z dnia 31.07.2017 r. Pani Ewelina Wr6blewska
- p.o. DyrekloraZarzqdu Zieleni Miejskiej, dzialajqca w imieniu Gminy Miasto l-od2,zwrocila siq z pro6bq
o odwieszenie postgpowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie ww. modrzewia
europejskiego z terenu pasa drogowego ul. Krahcowejwt-odzi. Do pisma dolqczono decyzjq Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w t odzi z dnia24.07 ,2017 r., o sygnaturze: WPN.6401.98.2017.GJa, w ktorej
zezwolil on na zniszczenie gniazda sierp6wki Streptopelia decaocto, jej siedliska bgdqcego obszarem
rozrodu i wychowu mlodych oraz je1 umySlne ploszenie lub niepokojenie w miejscach noclegu, w okresie
lggowym w miejscach rozrodu lub wychowu mtodych, w zwiqzku z koniecznoSciq usuniqcia jednego drzewa
z gatunku modrzew europejski (o obwodzie pnia 81 cm, mierzonym na wysokoSci '1 ,3 m nad ziemiq),
rosnqcego w pasie drogowym ul. Krafcowejwi-odzi (dzialkanr 1118, obrgb P-13), na wprost posesjinr 103
Na odstqpstwia od ww. zakazow zezwolono wterminie do dnia 31 grudnia 2017 r., pod warunkiem dokonania
ponownych oglgdzin drzewa (bezpoSrednio przed jego planowanq wycinkq) pod kqtem wystgpowania
gatunk6w ob.iqtych ochronq oraz bezwzglqdnego przerwania prac zwiqzanych z wycinkq drzewa,
w przypadku r;twierdzenia w obrgbie zadrzewienia gatunk6w chronionych, wzglgdem ktorych obowiqzujqce
zakazy moglyby byc naruszone. Z uwagi na powy2sze, postanowieniem znak: RS11.7120.2.202.2016.AW
z dnia 16.08.i2016 r. Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego podjql postgpowanie administracyjne w sprawie
udzielenia zezwolenia na usunigcie przedmiotowego modrzewia europejskiego.

W wyniku oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 27.06.2017 r. przez inspektor6w Urzgdu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-odzkiego, ustalono, 2e objqte wnioskiem drzewo to modrzew europejski
(o obwodzie pnia 81 cm, mierzonym na wysoko6ci 1,3 m), rosnEcy na terenie pasa drogowego
ul. Krahcowej w todzi (dzialka nr 1118 w obrgbie P-13), na wprost posesji nr 103. Przedmiotowe
drzewo jest zywe, ma niewielkq ilos6 posuszu, na jego pniu nie stwierdzono widocznych wypr6chnieri.
Pieh modrzewia jest jednak mocno pochylony (odchylenie od pionu wynosi okolo 45 stopni) w strong
wschodniq - w stronq jezdni ul. Krahcowej i zlokalizowanego w pobli2u drzewa przewodu elektrycznego.
Objgte wniosl<iem drzewo jest 6redniej wielko6ci; ma wartoS6 przyrodniczq (m.in siedlisko sierpowki,
neulralizacja zanieczyszczeh atmosferycznych), 1ie posiada wartoSci kulturowej i nie wyr62nia siq
z krajobrazu (ro6nie w duzym zagqszczeniu innych drzew). Podczas oglgdzin terenowych w obrqbie drzewa
wnioskowanego do usuniqcia, oprocz gniazda sierp6wki, nie stwierdzono innej obecno6ci dziko
wystqpujqcych okazow gatunk6w chronionych. Oglgdziny wykazaly |akle, 2e pas drogowy ul. Krancowej
w t-odzi jest w znacznym stopniu zadrzewiony,

Majqc na uwadze, 2e ww. modrzew stwarza zagro2enie bezpieczefistwa ludzi, mienia i ruchu
drogowego (drzewo jest znacznie pochylone, dlatqgo te2 istnieje zagroZenie, 2e podczas silnego wiatru
zlamie sig ono i przewroci w strong jezdni ul. Kra6cowej oraz przemieszczajqcych siq w pobli2u ludzi
ipojazd6w, atak2e uszkodzi lub zerwie pobliski przew6d elektryczny), dzialajqc w oparciu o art. 86 ust.'1
pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2134
ze zm.), Mars;zalek Wojew6dztwa t-6dzkiego udzielil zezwolenia na jego usunigcie, bez pobrania oplaty
z tego tytulu. Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi takle ar1..83a ust I
oraz art. 90 usitawy o ochronie przyrody. Z tre6ci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie
drzewa lub kr:zewu z terenu nieruchomo6ci nie wpisanej do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo
prezydent miersta, a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty,
zezwolenie wydaje marszalek wojew6dztwa. JednoczeSnie biorqc pod uwagq, 2e pas drogowy ul" Krancowej
w N-odzi jest znacznie zadrzewiony, a ponadto mozliwa jest kolizja nowego nasadzenia z istniejqcym
tu ggstym uzbrojeniem podziemnym lz mapy sieci technicznego uzbrojenia terenu, dostgpnej na portalu
lnternetowym t-6dzkiego OSrodka Geodezji (http://mapa.lodz.pl) wynika, 2e mogloby ono kolidowa6 z sieciq
telekomunikac;yjnq, sieciq wodociqgowq, sieciq energetycznq i kanalizacjql, odstqpiono od obowiqzku
odtworzenia zieleni, o ktorym mowa w art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 83d ust. 6
ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie na usuniqcie przedmiotowego modrzewia europejskiego
uzale2niono w punkcie 4 sentencji nlniejszej decyzji od spelnienia warunku okre6lonego w decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi z dnia 24.07.2017 r., znak: WPN.6401.98.2017.GJa,
w sprawie ud::ielenia zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w w stosunku do dziko wystqpujqcych zwierzqt
objgtych ochronq gatunkowq. Uwzglgdniajqc okreSlony w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w t-odzi termin realizaqi zezwolenia na zniszczenie gniazda i siedliska sierp6wki Streptopelia
decaocto oraz jej umySlne ploszenie lub niepokojenie w miejscach noclegu, w okresie lggowym w miejscach
rozrodu lub wvchowu mlodych, w zwiqzku z konieczho6ciq usunigcia ww. modrzewia, termin jego usuniqcia
wyznaczono do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zgodnie z tre6ciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano
za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w N-odzi, w zwiqzku z niewyraZeniem
stanowiska pr:zez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.



Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczono jak sentencji

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

w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa l-odzkiego, w terminier '14 dni od daty
jejoirzymania (art. 127 51, 129 S'1 ig 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

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

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze ztzec siq prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczd,niu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (ar1. 127a g I i S 2 Kodeksu
postqpowania administracyjnego).

4. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem tBrminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna
z Zqdaniem wszystkich stron lub gdy wszystkiq strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwotania
(aft. 130 $ 4 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

5. Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym W punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane
zostanie jako usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawq
do wymierzenia administracyjnej kary pieniq2nej (art. 88 ust. 'l pkt 1 ustawy o ochronie p,rzyrody).

6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewg nie zwalnia od obowiqzku przestrzr:gania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlQdocianych oraz siedlisk ptak6w, schronief zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (ar1.52 ustawy o ochrohie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzql
dzikich.

7. \N przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunkow ohronionych, ich siedlisk, ostoi bqdz g;niazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstr4yma6 wycinkg drzewa orazzwr6cie sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdy2 niniejsza decyzla nie jest iozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstgpstwa od zakazow zawarlydh w art. 51 ust. I i arl. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.

z uo. Marszalkil
Wojew6dztwa t-6dzkiego

Radostaw Mikula
p.o. Zastqpcy Dyrektora Depaftamentu

Rolnictwa i Ochronv Srodowiska

Otrzvmuia:
1. Gmina Miasto t-od2

ul. Piotrkowska 104
90-926 N-odz

Adres korespondencii:
Zarzqd Zieleni Miej skiej
ul. Konstantynowska 8/10
94-303l-od2

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei,
Podstawa: ustawazdnial6listopada2006r.ooplacieskarpowej (tekstjednolity',Dz.U 22016r.po2. 1827)-zatqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4 pkt 6

al. Pilsudskiego 8
90-051t_6d2
www.lodzkie pl

tel. l+481 42 663 35 30
fax l+4gl 42 663 35 32
sekretariat. ro@lodzkie. pl


