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Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

l-od2, dnia 13 lutego 201ti r.

RSI 1.71 20.3,3i6.2017. Mos

DECYZJA

Dzialajqc na podstawie art.83 ust. 1 pkt. 1, aft,83a ust, 1, ust. 2a,art.83c ust. 1, aft.83d ust.
1 , art, 86 ust. 1 pkt 4 i 5, afi.. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. Ll. z
2018 r., poz. 142 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku znak'.
22M.WZM,2T.501.609.2017.8Z., Gminy Miasto Lod2, reprezentowanej przez Paniq Eweling
Wr6blewskq, o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew, Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka

Zezwolif, Gminie Miasto l-od2 na usunigcie jednego klonu jesionolistnego o obwodach pni
65+93+78+84+70+60+60+45 cm, z terenu pasa drogowego al. W6kniazy w t-odzi (dz. ew,id,
37812 obrgb B-29), zgodnie zlokalizacjq wskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do
wniosku.
Okre5li6 termin usuniqcia drzewa do dnia 28 lutego 2018 r.

Wydac zezwolenie na usuniqcie drzewa z zaslrze2eniem zachowania warunk6w nalo2onycl'r w
decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w tr-odzi z dnia 3 stycznia 2018 r.
znak:WP N.6 401 .297 .2017. KTr, posiadajqcych nastgpujqce brzm ienie, cyt. :

,,1. W przypadku zasiedlenia gniazda lub zlokalizowania w obrqbie zadrzewienia inny66
zasiedlonych gniazd, innych schronieh oraz wystgpowania gatunk6w chronionych, prace zwiqzane
z wycinkq drzewa nale2y bezwzglqdnie przerwac.
2. Zobowiqzuje siq wykonawcg do zapoznania z tre6ciq niniejszej decyli osoby wykonujqce unru,

prace." (pkt 2 odnosi sig do tre6ci decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi).
Nie nalicza6 oplatza usunigcie drzewa na podstawie art. 86 ust. '1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE

Gmina Miasto t-6d2, reprezentowana przez Paniq Ewelinq Wr6blewskq, pismem znak:
22M.WZM.2T.501.609.2017.BZ z dnia 17.07.2017 r. wystqpila do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunigcie dwoch drzew: wierzby kruchej i jednego klonu
jesionolistnego, z terenu pasa drogowego al. W6kniarzy w Lodzi. Pani Ewelina Wr6blewska
o6wiadczyla r6wnie2, ze Gmina Miasto t-6d2 jest wla6cicielem dzialki ewidencyjnej nr 37812 w obrgbie
B-29 w t-odzi. Po przeprowadzeniu oglgdzin terenowych stwierdzono, ze klon jesionolistny zamiera,
posiada odchylajqce sig od pionu pnie. Drzewo posiada oslabione wla6ciwo6ci mechaniczne oraz
zachwianq statykg, przez co jest bardziej podatne na zlamanie lub przewr6cenie, co powoduje
zwiqkszenie ryzyka zagro2enia bezpieczehstwa dla ruchu drogowego, ludzi oraz mienia. Z uwagi
na wystqpienie w koronie drzewa gniazd ptasich, postgpowanie zostalo zawieszone do czasu
dostarczenia przez Gminq Miasto l-6d2 zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w l-odzi na odstqpstwa od zakazow okre6lonych w art. 52 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody. Dnia 11 stycznia 2018 r. strona przedlo?yla decyzjq ww. organu, znak:
WPN.6401 .297.2017 ,KTr z dnia 3 stycznia 2018 r., w kt6rej zezwolono nazniszczenie gniazd sroki oraz
jej siedlisk poprzez wyciqcie klonu jesionolistnego o obwodach pni 65+93+78+84+70+60+60+45 cm,
rosnqcego na dzialce ewidencyjnej 37812 przy al. W6kniarzy, z okre6leniem terminu wa2no5ci do dnia
28 lutego 2018 r. Majqc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz
aft, 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynik:a,
2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci wydaje w6jt, burmistrz allto
prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunigcia drzewa lub krzewu z tererru
nieruchomoSci lub jej czg5ci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w. GCy
prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynno6ci wykonuje marszal:k
wojew6dztwa. Na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 cyt. ustawy za usunigcie drzew nie nalicza siq oplaty w
przypadku drzew lub krzew6w, ktore zagra2alq bezpieczehstwu ludzi lub mienia w istniejqcych
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obiektach budowlanych lub zagra2ajqcych bezpieczehstwu ruchu drogowego. Wnioskodawca
poinformowal,2e na terenie pasa drogowego al. W6kniarzy z uwagi na gqstq infrastrukturq podziemnq
nier ma mozliwoSci wprowadzenia nowych drzew. Opr6cz napowietrznej linii energetycznej, wedlug
infrcr;ps611 wnioskodawcy, w sqsiedztwie usuwanych drzew znajduiq siq linie telekomunikacyjne oraz
cieplociqg. W zamian strona wskazala innq lokalizacjq wprowadzenia jednego drzewa - milorzqbu
japrotiskiego - na dzialce ewidencyjnej 5/56 w obrgbie B-44 (u zbiegu al. W6kniarzy i ul. Limanowskiego)
w terminie do kohca 2018 r. Nasadzenie to jest nasadzeniem zastgpczym za usuniqcie wierzby kruchej,
na podstawie decyzji z dnia2listopada 2017 r. znak: RS11.7120.3.316.2017.MOS. W przypadku klonu
j es,ionoli stn ego odstqpiono od wprowa dzenia nasadzenia zastqpczego.
Pn>jekt niniejszej decyzji zostal uzgodniony postanowieniem WPN.660.184.201?.PLi z dnia 9lutego
2018 r.

Biorqc powy2sze pod uwagq, orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w l:-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwaN-odzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 S 1, 129 Sl i$2 Kodeksu postqpowania administracyjnego zwanego dalejkpa).
Pr::ed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu (art.130 Kpa). Wniesienie
od,ivolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 $ 2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego o6wiadczenia o ztzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyla staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postgpowania administracyjnego).
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna
z 2qdaniem wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.
130 S 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Usuniqcie drzew poza terminem okre5lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bgdzie podstawg do wymierzenia
adrninistracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt
objgtych ochronq prawnq (art.52 uoop) oraz humanitarnego traktowaniazwierzqt dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania pzedmiotowej decyzji, nale2y wstzyma6 wycinkq drzewa orazzwr6ci6
sie ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza decyzja nie jest
to2rsama z uzyskaniem zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawaftych w art. 51 ust. { i art.52
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Dzewa nie nale2y r6wnie2 usuwa6 w przypadku stwierdzenia
lqg 6w golqbia grzywacza.

z up. Marszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego

Radoslaw Mikuta
p.o. Zastqpcy Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
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