
Marszalek Wojew6dztwa t 6dzkiego

RSI 1,71 20.3. 405.2017 .AW l-6d2, dnia 29 grudnia 2017 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, ad. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, art. 83d ust. 1 i 6, art. 86 ust. '1

pkt 4 i 10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. lJ. z 2016 r.,
poz, 2134 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz" 1257) - po rozpalrzeniu wniosku znak:
ZZM.WZ,M.2T.501.1006.2017.G22dnia22,09.2017 r. owydaniezezwolenia na usuniqcie jednego jarzqbu
pospolitego, jednej gruszy pospolitej i jednej leszczyny pospolitej z terenu nieruchomoSci przy
uf. Rogoziriskiego 7 w t-odzi (dzialka nr 30122 w obrEbie G-10), zlo2onego w Urzqdzie Marszalkowskim
Wojew6dztwa t-6dzkiego w dniu 26.09.2017 r. przez Gming Miasto Lod2 zls w l-odzi przy
ul. Piotrkowskiej 104 (adres korespondencji: Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8110,
94-303 l-6d2), reprezentowanqprzez Paniq Eweling Wr6blewskq, w czgsci dotyczqcej wydania zezwolenia
na usunigcie wiqzu g6rskiego (blgdnie okre6lonego we wniosku jako leszczyna pospolita), Marszatek
Wojew6dztwa i-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolif, Gminie Miasto N-od2na usuniqcie jednej sztuki wiqzu g6rskiego (drzewo nr 3, o obwodzie

pnia 94 cm, mierzonym na wysoko6ci 130 cm; we wniosku blgdnie okreSlone jako leszczyna
pospolita), rosnqcego na terenie nieruchomoSci przy ul. Rogozihskiego 7 w t-odzi (dzialka nr 30122
w obrgbie G-10), po potudniowo-wschodniej stronie budynku mieszkalnego przy ul. Rogoziriskiego 7
w t-odzi.

2. Okre6li6 termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 marca 2018 r.

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

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

4. Uzale2nit, wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od spelnienia
warunk6w okre6lonych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi z dnia
30 listopada 2017 r., znak: WPN.6401.240.2017.KWi, w sprawie udzielenia zezwolenia na odstqpstwa
od zakaz6w w stosunku do dziko wystgpujqcych zwierzqt objqtych ochronq gatunkowq, tj. dokonania
ponownych oglgdzin drzewa wymienionego w punkcie '1, bezpo6rednio przed jego planowanq wycinkq,
pod kqtem wystqpowania gatunk6w objqtych ochronq, a lak2e bezwzglgdnego przerwania prac
zwiqzanych z wycinkq drzewa w przypadku stwierdzenia w obrgbie zadrzewienia gatunk6w
chronionych, wzglgdem kt6rych obowiqzujqce zakazy moglyby by6 naruszone.

UZASADNIIENIE
W dniu 26.09.2017 r. do Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek

(pismo znak: 22M.W2MZT.501.1006.20'17 ,GZ z dnia 22.09,2017 r.) o wydanie zezwolenia na usunigcie
1 szt. jarzgbu pospolitego (drzewo nr 1, o obwodzie pnia 63 cm), 1 szt. gruszy pospolitej (drzewo nr 2,
o obwodzie pnia 137 cm) i 1 szt. leszczyny pospolitej (drzewo nr 3, o obwodzie pnia 94 cm) z terenu
nieruchomo6ci przy ul, Rogozihskiego 7 w t-odzi (dzialka nr 30122 w obrqbie G-10), zloaony przez Gming
Miasto l-6d2, reprezentowanq przezPaniq Eweling Wr6blewskq - p.o, Dyrektora Zarzqdu Zieleni Miejskiej
w todzi. W uzasadnieniu podano, 2e drzewa sq suche. JednoczeSnie zwr6cono sig z pro6bq o zwolnienie
z obowiqzku wykonania nasadzeh zamiennych, z uwagi na du2e zaggszczenie drzew na ww. terenie;
wyja6niono, 2e nowe nasadzenia spowodowaloby ograniczenie dostgpu Swiatta dziennego mieszkahcom
lub uzytkownikom lokali. Do wniosku dolqczono mapQ zlokalizaqqdrzew przeznaczonych do usuniqcia,

Oglqdziny terenowe przeprowadzone w dniu 11.10.2017 r. przez inspektor6w Urzgdu
Marszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego wykazaly,2e drzewa wnioskowane do usuniqcia to (numeracja
drzew wedlug wniosku):
- nr 1 - I szt. jarzgbu pospolitego (o obwodzie pnia 63 cm, mierzonym na wysoko6ci 130 cm) - drzewo

obumarle, posiada Slady pr6chnienia na pniu; jarzqb znajduje siq na trawniku, po p6lnocno-wschodniej
stronie budynku mieszkalnego przy ul. Rogozi6skiego 7 w t-odzi;



- nr 2 - 1 szt. gruszy pospolitej (o obwodzie pnia 137 cm, mierzonym na wysoko6ci 130 cm) - drzewo
obumarle, posiada spr6chnialy piefi; na jego konarach stwierdzono owocniki grzyb6w; grusza znajduje
siq na trawniku, po p6lnocno-wschodniej stronie budynku mieszkalnego przy ul. Rogozihskiego 7
w t-odzi;

- nr 3 - 1 szt. wiqzu g6rskiego (o obwodzie pnia 94 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm; we wniosku
blqdnie okreSlonego jako leszczyna pospolita) - drzewo silnie zaSychajqce (posusz stanowi ponad
95% objgto6ci jego korony), na jego pniu stwierdzono Slady pr6chnienia; jest lekko pochylone
(odchylenie od pionu wynosi okolo 10 stopni) w strong chodnika dla pieszych; w koronie wiqzu
znajduje siq gniazdo sierpowki; wiqz ro6nie na trawniku, na malej skarpie, po poludniowo-wschodniej
stronie budynku mieszkalnego przy ul. Rogoziriskiego 7 w t-odzi.

Drzewa sq Sredniejwielko6ci; nie majq warto6ci kulturowej oraz walor6w krajobrazowych (w ich sqsiedztwie
jest do6i duZe zagqszczenie drzew); drzewa o numerach 2i 3 malq wartoS6 przyrodniczq (drzewo nr 2 -
siedlisko grzyb6w, drzewo nr 3 - siedlisko sierp6wki, a tak2e znikoma z uwagi na zamieranie drzewa
neutralizacja zanieczyszczeh atmosferycznych), natomiast drzewo nr 1 nie ma warto6ci przyrodniczej.
Podczas oglgdzin terenowych w obrgbie drzew wnioskowanych do usunigcia, opr6cz gniazda sierp6wki
w koronie drzewa nr 3, nie stwierdzono obecnoSci innych dziko wystgpujqcych okaz6w gatunk6w
chronionych. Oglgdziny terenowe potwierdzily ponadto, 2e nieruchomo56 przy ul. Rogoziriskiego 7 w t-odzi
jest do56 ggsto zadrzewiona.

Postanowieniem znak: RS11.7120.3.405.2016.AW z dnia 17.10.2017 r. Marszalek Wojew6dztwa
t-6dzkiego zawiesil postgpowanie w czq6ci dotyczqcej wydania zezwolenia na usuniqcie wiqzu g6rskiego
o numerze inwentaryzacyjnym 3, w koronie kt6rego podczas oglgdzin terenowych stwierdzono obecno6i
gniazda sierp6wki (Streptopelia decaocto), objgtej Scislq ochronq gatunkowq na podstawie rozporzqdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzql (Dz. U. 22016 r.
poz.2183), z uwagi na koniecznoSi uzyskania przez Stronq zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w t-odzi na odstgpstwa od zakazow okre6lonych w art. 52 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy o ochronie
przyrody. Natomiast rozstrzygnigcie dotyczqce usunigcia pozostalych drzew objgtych wnioskiem znak:
ZZM.WZM.ZT.50'1.1006.2017.G2 zawarle zostalo w decyzji Marszalka Wojew6dztwa N-odzkiego znak:
RSt l. 7'1 2 0. 3. 40s.20 17 . Aw z dnia 2s. i 0.2017 r.

Pismem znak', 22M.W2M.2T.501.1006.2017.G2 z dnia 05.12.2017 r. Pani Ewelina Wr6blewska,
dzialaiqca w imieniu Gminy Miasto l-6d2, zwrocila sig z pro6bq o odwieszenie postqpowania
administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie wiqzu g6rskiego z terenu nieruchomo6ci
przy ul. Rogoziriskiego 7 w t-odzi. Do pisma dolqczono decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w t-odzi z dnia 30.11.2017 r., o sygnaturze: WPN.6401.240.2017 .KWi, w sprawie udzielenia zezwolenia
na odstqpstwa od zakaz6w w stosunku do dziko wystgpujqcych zwierzEt objgtych ochronq gatunkowq,
w kt6rej zezwolil on na zniszczenie w terminie do dnia 31 marca 2018 r. siedliska, bgdqcego miejscem
rozrodu i wychowu mlodych pary sierp6wek Streptopelia decaocto, w zwiqzku z konieczno6ciq
usunigcia wiqzu g6rskiego o obwodzie 94 cmz ich gniazdem, rosnqcego przy ul. Rogoziriskiego 7 wt-odzi
(dzialka o nr ewid. 30122, obrgb G-10), ze wzglgdu na zagro2enie bezpieczehstwa w ruchu pieszym
i rowerowym, jakie stwarza ww. drzewo, znajdujqce sig w zlym stanie zdrowotnym" Decyzjg wydano
pod warunkiem dokonania ponownych oglgdzin drzewa, bezpoSrednio przed jego planowanq wycinkq,
pod kqtem wystgpowania gatunk6w objqtych ochronq, atak2e bezwzglgdnego przerwania prac zwiqzanych
z wycinkq drzewa w przypadku stwierdzenia w obrqbie zadrzewienia gatunk6w chronionych, wzglgdem
kt6rych obowiqzujqce zakazy moglyby byc naruszone. Z uwagi na powy2sze, postanowieniem znak:
RS|1.7120.3.405.2017.AW z dnia 18.12.2017 r. Marszalek Wojew6dztwa N-odzkiego podjql z urzgdu
postqpowanie administracyjne w czg6ci dotyczqcej udzielenia zezwolenia na usuniqcie wiqzu g6rskiego
o numerze inwentaryzacyjnym 3.

Majqc na uwadze, 2e ww. wiqz g6rski zamiera z przyczyn niezale2nych od wnioskodawcy (wskutek
wypr6chnienia pnia), a tak2e stwarza zagro2enie bezpieczefstwa ludzi i mienia (est pochylony w stronq
chodnika dla pieszych i w zlym stanie zdrowotnym, istnieje wigc zagrozenie, 2e podczas silnego wiatru
zlamie siq i przewr6ci w strong przemieszczajqcych siq w poblizy ludzi, w tym rowerzyst6w), dziallqc
w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 4 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz.U.22016 r., po2.2134 ze zm.), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego udzielil zezwolenia na jego usuniqcie,
bez pobrania oplaty z tego tytulu. Podstawq prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowiq
tak2e aft. 83 ust. 1, art. 83a ust. I oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z tre6ci cytowanych przepis6w
wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci lub jej czgSci niewpisanej
do rejestru zabytk6w wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent miasta
na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, zezwolenie wydaje marszalek wojew6dztwa. Jednocze6nie
biorqc pod uwagq, 2e usuwany wiqz nie jest drzewem du2ym, nie posiada warto6ci kulturowych i walor6w
krajobrazowych, a ponadto teren nieruchomo6ciw jego sqsiedztwie jest doS6 ggsto zadrzewiony, odstqpiono
od obowiqzku odtworzenia zieleni, o kt6rym mowa w art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie
z art. 83d ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie na usunigcie przedmiotowego drzewa uzale2niono
w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji od spelnienia warunk6w okreSlonych w decyzji Regionalnego



Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi znak: WPN.6401.240.2017.KWi z dnia 30.11.2017 r., w sprawie
udzielenia zezwolenia na odstqpstwa od zakazow w stosunku do dziko wystqpujqcych zwierzqt objgtych
ochronq gatunkowq. Uwzglqdniajqc okreSlony w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w t-odzi termin realizacji zezwolenia na zniszczenie siedliska, bgdqcego miejscem rozrodu i wychowu
mtodych pary sierp6wek Sfrepfopelia decaocto, w zwiqzku z konieczno6ciq usuniqcia wiqzu g6rskiego
z ich gniazdem, termin usunigcia drzewa wyznaczono do dnia 31.03.2018 r.

Biorqc powy2sze pod uwagq, orzeczonojak sentencji

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

w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszatka Wojew6dztwal-odzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (aft. 127 S 1, 129 S'1 i$ 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. Pzed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
wterminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 iS 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje sig ostateczna iprawomocna (art"'127a $ 1 iS 2 Kodeksu
postqpowania adm inistracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (aft, 1 30 $ 4 Kodeksu
poStgpowania adm inistracyjnego).

5. Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyli potraktowane
zostanie jako usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bgdzie podstawg
do wymierzenia administracyjnej kary pienig2nej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronie6 zwierzqt
objgtych ochronq prawnE @r1.52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

7. W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzymad wycinkg drzewa oraz zwrocic sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art.56 ustawy o ochronie przyrody), gdyZ niniejszadecyla nie jesttoZsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.

Otzvmuia:
1. Gmina Miasto t-6dz

ul. Piotrkowska 104
90-926 L6d2
Adres korespondencii:
Zarzqd Zieleni Miejskiej
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 t_6d2

2. ala

z up. Marszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastgpcy Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochronv Srodowiska

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1827) -zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,ko|.4, pkt 6.

al. Pilsudskiego 8
90-051 tod2
www.lodzkie.pl
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