
Ma rszale k Wojew6d ztvv a Lodzkieg o

RSll.71 20.2 .1229-1.201 6.AK 2Q17 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt'1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1,3i4, art. 83d ust. 1,2 i6, art. 86 ust. 1 pkt

4, 5 i 10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r., po2.2134 ze
zm.),art.4 ustawy zdnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U.
2016 r. poz. 2249) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowernia administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U.22016 r., poz.23 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku o wydanie zezwolenia na usunigcie dwoch
sztuk drzew z teren6w dzialek ewidencyjnych nr 153112 i '158/69 w obrqbie G-15, stanowiqcych pas drogowy
al. Smigtego Rydza w Lodzi, Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolif Gminie Miasto L6d2 z siedzibq w t-odzi przy ul. Piotrkowskiej 104 na usunigcie jednej sztuki

klonu srebrzystego o obwodzie pnia'168 cm - nr inw. 1 znajdujqcego siq na terenie dzialki ewidencyjnej
nr 153112 w obrgbie G-'15, stanowiqcej pas drogowy al. Smiglego Rydza w t-odzi. Lokalizacja drzewa
wskazana zostala w zalqczniku nr '1 do niniejszej decyzji, stanowiqcym kserokopiq mapy przedlozonej
przez wnioskodawcq.

2. Okre5li6 termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dfle2!_l_Uteqo 2018 r.

3. Nie naliczaC oplaty za usuniqcie drzewa, o kt6rym mowa w punN<cie 1, na podstawie art. 86 ust. '1 pkt 4,
5 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od:
a) spelnienia warunkow okre5lonych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w

Lodzi z dnia 14.03.2017 r. znak: WPN-|1.6401.73.2017.TD, w sprawie udzielenia zezwolenia na
odstqpstwq od zakaz6w w stosunku do dziko wystgpujqcych zwierzqt objrqtych ochronq gatunkowq,
tj :

- bezpo6rednio przed planowanq'wycinkq naleZy dokona6 ponownych orglqdzin drzewa pod kqtem, wystgpowania innych gatunk6w objetych ochronq. W przypadku zasiedlenia drzewa przez gatunki
objqte ochronq np. ptaki lub nietoperze, prace zwiqzane;r-wycinkq drzewa nale|y wstrzymac do
czasu o pusz czenia d rzewa pzez: zv'1igzqfa.

b) wykonania przez Gminq Miasto t-od2 z siedzibq w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 nasadzenia
zastqpczego jednej sztuki drzewa nalezqcego do gatunku grusza drobnoowocowa, o dobrze
wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzeniowej oraz o obwodzie pnia nie
mniejszym niz'10 cm (pomiar na wysoko6ci 100 cm).

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o ktorym mowa w punkcire 4b, do dnia 3'1 qrudnia
2017 r.,

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4b, na terenie dzialki
ewidencyjnej nr 155/15 w obrgbie G-15, stanowiqcej pas drrcgowy al. Snriglego Rydza w t-odzi, w
miejscu wskazanym przez wnioskodawcq na mapie, ktorej kserokopia sitanowi zalqcznik nr 1 do
niniejszej decyzji.

6. Zobowiqzac Gming Miasto Lod2 z siedzibq w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej '104 do pzedlo2enia
w Urzqdzie Marszalkowskim. Wojewodztwa L6dzkiego informacji o wykonaniu nasadzenia
zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4b, w terminie '14 dni od dnia jego wykonania, wraz z podaniem
faktycznej daty posadzenia drzewa oraz zalqczeniem planu sytuacyjnego z zaznaczonq lokalizacjq
posadzonego drzewa.
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.UZASADNIENIE

Do Urzqdu Marszalkowskiego .Wojewodztwa L6dzkiego wplynql wniosek (pismo znak:
22M.W2M.2T.501.1749.2015.GW) o wyflsf iig zezwolenia na usunigcie dw6ch sztuk drzew z teren6w dzialek
ewidencyjnych nr 153t12i 158/69 w obrqbie G-15, stanowiqcych pas drogowy al. Smiglego Rydza w t-odzi,
zloZony przez Gminq Miastro L6d2z siedzibq w t-odzr przy ul. Piotrkowskiej '104, reprezentowanq przezPaniq
Ewelinq Wroblewskq - p.o. DyrektoraZarzqd,u Zieleni Miejskiej z siedzibq w t-odzi przy ul. Konstantynowskiej
B/10 (na mocy upowaznienia udzieloneEo jq przez Prezydenta Miasta L.odzi zarzqdzeniem nr 37114/ll/16
z dnia 07.06.2016 r. w sprawie upowaZnienia pracownikow ZarzEdu Zieleni Miejskiej w Lodzi do realizacji
zadan zwiqzanych z usuwaniem drzew lub krzew6w z terenow nieruchomo5ci stanowiqcych wlasno66 Miasta
Lodzi). W uzasadnieniu wniosku podano 2e drzewa sq zamierajqce i suche. Zadeklarowano wykonanie
nasadzeh zamiennych dwdch sztuk drz:ew nale2qcych do gatunku grusza drobnoowocowa w terminie do
kohca 2017 r. Do wniosku dolqczono nlapQ z lokalizaqq drzew do usuniqcia wraz z lokalizaqq nasadzeh
zamiennych.

W trakcie oglqdzin terenowych przeprowadzonych przez pracownik6w Urzqdu Marszalkowskiego
Wojew6dztwa t-6dzkiego, w koronie klonu srebrzystego o obwodzib phia 168 cm (nr inw. 1), znajdujqcego sig
na terenie dzialki ewidenc'yjnej nr 153112 w- obrqbie G-15, stanowiqcej pas drogowy al. Smiglego Rydza
w todzi, stwierdzono gnia:zdo lqgowe siroki. Sroki objqte sq czgSciowq ochronq gatunkowq na podstawie
rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z clnia 6 paZdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzqt
(Dz. U. 22016 t., poz.2'1831). W przypadku usuniqcia ww.'drzewa moglo zbtem dojSc do naruszenia zakazow
okreSlonych w art. 52 ust. '1 pkt 7, E, 12, ,13 i'15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrody,
obowiqzujqcych w stosunk:u do chronionych gatunk6w zwiqrzqt, t1. zakazu niszczenia siedlisk lub ostoi,
bgdqcych ich obszarem roz:rodu, v'rychowu mlodych, odpoczynku, migracji'lub Zerowania; zakazu niszczenia,
usuwania lub uszkadzania gniazd, mnowisk, nor, legowisk, Zeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych
schronieh; zakazu umySlnergo ploszenia lub niepokojenia, w tym:-w.miejscach noclegu, w okresie lqgowym
w miejscach rozrodu lub wychowu mlodych lub w miejscach Zerowania zgrupowan ptakow migrujqcych lub
zimujqcych izakazu umySlnego przemieszczaniaz miejsc regularnego przebywania na inne miejsca. Dlatego
teZ postanowieniem z dnia 07.02.201'7 r., znak', RS||.7120.2.1229-1.2016.AK, Marszafek Wojew6dztwa
t-6dzkiego zawiesil z urzqrdu postqpowanie w sprawie wydania zezwolenia na usuniqcie ww. drzewa,
a w my6l art. 100 $ '1 Kodeksu postgpowania administracyjnego wezwal Gminq Miasto L6d2, do wystqpienia
ze stosownym wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi o wyraZenie zgody na
odstqpstwa od ww. zakaz6w.

Pismem z dnia 14.04.2017 r. Pani Milena Olczak, dziallqca w imieniu Gminy Miasto Lod2, zwrocila
siQ do Urzqdu Marszalkrcwskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego z pro5bq o odwieszenie postgpowania
administracyjnego znak: RS||.7120.2.1229-1.2016.AK w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie jednej
sztuki klonu srebrzystego z terenu pasa drogowego al. Smiglego Rydza w t-odzi w koronie kt6rego
stwierdzono obecnoS6 gnirazda sroki (Flca p;ica). Do pisma dolqczono decyzjq Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w t-odzi z dnia 14.03.2017 t., znak'. WPN-|1.6401.73.2017.TD, w sprawie udzielenia
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w w stosunku do dziko wystgpujqcych zwierzqt objgtych ochronq
gatunkowq, w kt6rej zezwolono Gminie Miastu L6d2 na zniszczenie gniazda sroki Pica Pica oraz zniszczenie
jej siedliska, bqdqcego obs:zarem rozrodu, wychowu mlodych, odpoczynku, migracji lub Zerowaniaw zwiqzku
z koniecznoSciq usuniqcia drzewa klonu srebrzystego, znajdujqcego siq na terenie dzialki ewid. nr 153112
w obrqbie G-15, stanowiqcr:j pas drogowy al. Smiglego Rydza w t-odzi. Zezwolenia udzielono w terminie do
28.02.2018 r" pcd nastqpujrlcym warunkiern:

- bezpoSrednio przed planowanq wycinkq nale?y dokonac ponownych oglgdzin drzewa pod kqtem
wystqpowania innych gertunk6w objqtych ochronq. W przypadku zasiedlenia drzewa przez gatunki objgte
ochronq np. ptaki lub nietoperze, prace zwiqzane z wycinkq drzewa nale2y wstrzymac do czasu
opuszczen ia d rzewa przez zwierzqta.

Z uwagi na powy2sze ;oostanowieniem znak. RSll 7120.2.1229-1.20'16.AK Marszalek Wojew6dztwa
t odzkiego podjql postqpowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na usuniQcie
przed m iotowego d rzewa.

W wyniku oglqdzin terenowych, przeprowadzonych Wzez ptacownik6w Urzgdu Marszalkowskiego
Wojew6dztwa t-6dzkiego, zakwalifikowano do usunigcia drzewo, wymienione w punkcie I sentencji niniejszej
decyzji, z uwagi nazagto?enie bezpieczehstwa ludzi imienia oraz ruchu drogowego. Oglqdziny wykazaly,2e
przedmiotowy klon srebrzvsty znajduje siq w bezpoSrednim sqsiedztwie chodnika i Sciezki rowerowej.
Drzewo zamiera, posiader silnie zasychajqcq koronq z obecno6ciq jemioly oraz owocniki grzyb6w
u podstawy pnia; nie rokuje szans naprze2ycie Majqc powyzsze na uwadze, dziallqc w oparciu o art. 86
ust. '1 pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2016 r., poz.2134 ze
zm.), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego udzielil zezwolenia na usuniqcie ww. drzewa, bez pobrania oplaty
z tego tytulu. Podstawq prawnq do wydania decyli w przedmiotowym zakresie stanowi takZe art. 83a ust. 1

oraz aft.90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie
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drzew lub krzew6w z terenu nieruchomo5ci nie wpisanej do rejestru zabytk6w wydaje wojt, burmistrz albo

prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty,

czynno5ci wykonuje marszalek wojew6dztwa. Art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy

o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 t. poz. 2249) stanowi, 2e do postqpowan

w sprawach, o kt6rych mowa w art. 83-87 ustawy zmienianej w art. 1 (ustawy o ochronie przyrody),

wszczqtych i niezakofrczonych decyzjq ostatecznq przed dniem wejScia w 2yciel tejze ustawy, stosuje siq
przepisy nowe (... ).

Zgodnie z art. 83d ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie na usunirpcie przedmiotowego klonu

srebrzystego uzaleZniono w punkcie 4a sentencji niniejszej decyzji od spelnienia warunk6w okreSlonych

w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lod:zi z dnia 1,1.03.2017 r. znak: WPN-
11.6401 .73.2017.fD, w sprawie udzielenia zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w w stosunku do dziko

wystgpujqcych zwierzql objqtych ochronq gatunkowq. Uwzglqdniajqc okreSlony w decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi termin realizacji zezwolenia na zniszczenie gniazda sroki Pica Pica

oraz zniszczenie jej siedliska bqdqcego obszarem rozrodu, wychowu mlodych, odpoczynku, migracji lub

Zerowania, termin usuniqcia drzewa wyznaczono do 28.02.2018 r. Jednocz:eSnie biorqc pod uwage

dostqpno5d miejsc do wykonania nasadzeh zastqpczych na terenie dzialki ewidencyjnej nr 155/15 w obrqbie
G-15, stanowiqcej pas drogowy al. Smiglego Rydza w t-odzi, zezw<llenie uzale2niono od wykonania jednej

sztuki nowego nasadzenia drzewa z gatunku grusza drobnoowocowa, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

lnformujg, 2e rozstrzygniqcie dotyczqce wydania zezwolenia na usunigcie, drugiego drzewa objqtego
wnioskiem strony, zawarte zostalo w decyzji Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego z dnia 22.02.2017 r. znak'.

Rsl t. 7 1 20.2 1229-2.2016. AK.
Biorqc powyzsze pod uwagg, ozeczonojak sentencji.
Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania(art.l2TSl,l29SliS2Kodeksupostqpowaniaadministra-cyjnego).
2. Przed upfywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega Wkonaniu. Wniesienie odwolania w terminie

wstrzymuje wykonanie decyzji (art. '130 S I i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
3. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z Zqdaniem

wszystkich stron (art. 130 S 4 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
4. Usunigcie drzewa poza terminem okre5lonym w punkcie 2 sentr:ncji decyzji potraktowane zostanie jako

usuniqcie drzewa,bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bgdzie podstawg do tuymierzenia administracyjnej

kary pienigZnej (art. 88 ust. 1 pkt '1 ustawy o ochronie przyrody).

S. .leSti posadzone w zamian za usuniqte drzewo nasadzenie, zastqpcz:e, o kt6rym mowa w punkcie 4b sentencji

niniejszej decyli, nie zachowa.Zywotno6ci po 3,latach od:dnia,uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a

sentencji decyzji.:,lub przed uplywem tegq.lqrminu, z przyczyn zzaleZnych od posiadacza nieruchomoSci,

naloZony, zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzewa. W przypadku niewykonania
nasadzenia zastgpczego zgodnie z zezwoleniem bgdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu

egzekucyjnym w administracji. (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie pr:lyrody).

6. Uzyskanie niniejszej decyzji -na =usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzl<u przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedtisk ptakow, schronieh zwierzql objgtych
ochronq prawnE (art. 52 ustawy o oghronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwiezqt dzikich.

7. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, os;toi bqd2 gniazd w trakcie
wykonyrvania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzymad v'iyginkq dqewa oraz zwr6ci6 sig ze stosownyrn

*hios(iem do Generatnego Dyrektbra Ocnrony Srodowiska bqd2 Re!3ionalnego D)rrektora Ochrony Srodowiska
(art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyZ niniejsza decyla nie jest toZsama z: uzyskaniem zezwolenia na

odstgpstwa od zakaz6w zawartych wart. 51 ust. 'l'i art.52 ust. 'l ustawy o ochronierprzyrody.
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Zalacznik: ,;,1 :.

1. Mapa zlokalizacjq drzewa do usunigcia wrazz lokalizacjq nasadzenia zastgpczego, stanowiqca kserokopig
mapy pizedlozonej przez wnioskodawcg.

Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto t-odZ
ul. Piotrkowska 104
90-926L6d2

Adres korespondencii:
Pani EWelina Wr6blewskav p.o. Dyrektora
Zarzqdi Zieleni Miejskiej w Lodzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 t_6dZ

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 1 6 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. '1827) - zalqcznik do ustawy, cz.
lll pkt 44, kol. 4, pkt 6.

al. Pifsudskiego 8 tel. l+48142 663 35 30
90-051 t6dZ laxl+481426633532
www.lodzkie.pl sekretariat:ro@lodzkie.pl
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