
Ma rszale k Wojew6d zhtt a L6dzk i e g o

Rsl r. 7 1 20. 1 .229.201 8. AW t-odz, dnia 3 lipca 2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, 3 i 4, art. 83d ust. 1,2 i 6,

art. 86 ut;t. 1 pkt 4, art.90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zn.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administretcyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 t., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku
znak: ZZM.WZMZI .501.64.2C\18.BZ z dnia 27.04.2018 r. o wydanie zezwolenia na usuniqcie
jednej robinii akacjowej z terenu nieruchomo1ciprzy ul. Lisciastej 42w Lodzi (dzialka nr 36212 w obrgbie
B-5), przy placu zabaw, zlozonego w Urzgdzie Marszalkowskim Wojewodztwa t-6dzkiego w dniu
30.04 2018 r. przez Gming Miasto Lod2 zls w t-odzi przy ul. Piotrkowskiej '104 (adres korespondencji:
Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 L6d2), Marszalek Wojew6dztwa t-odzkiego

orzeka:
1. Zezwolif Gminie Miasto t-od2 na usunigcie jednej sztuki dwupniowej robinii akacjowej (o obwodach

pni 216 cm i 270 cm, mierzonych na wysokoSci 130 cm), rosnqcej na terenie dzialki nr 36212
w obrgbie B-5 przy ul. Li5ciastej 42w Lodzi (przy placu zabaw).

2. Okre6li6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1,

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

pkt4 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

4. Uzale:2ni6, wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od:

a) wykonanla przez Gminq Miasto t-6dz nasadzenia zastgpczego jednej sztuki drzewa, nalezqcego
{6r gatunku buk zwyczalny, o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle
kozeniowej orcz o obwodzie pnia nie mniejszym ni212 cm (pomiar na wysoko5ci 100 cm);

b) spelnienia.przez Gminq Miasto Lod2warunkow okre6lonych w decyzji Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lodzi znak: WPN.6401.233.2018.KTr z dnia 4 czeruvca2018 r. w sprawie
udzielenia zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w w stosunku do dziko wystqpujqcych zwierzqt
objqtych ochronq gatunkowq, tj.:
- bezwzglgdnego przenruania prac zwiqzanych z wycinkq drzewa w przypadku zasiedlenia

obecnego na nim gniazda sroki Pica pica lub zlokalizowania z obrgbie zadrzewienia innych
zasiedlonych gniazd oraz wystqpowania gatunk6w chronionych;

- zapoznania osob wykonujqcych wycinkq drzewa z treSciq decyzji Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w t-odzi znak: WPN.6401.233.2018.KTr z dnia 4 czerwca2018 r.

5. Ustalic;

a) termin wykonania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w podpunkcie a w punkcie 4,
do dnia 31 qrudnia 2019 r.;

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w podpunkcie a w punkcie 4,
na terenie dzialki nr 36212 w obrgbie B-5 przy ul. Li5ciastej 42 w Lodz| zgodnie z projektem
nasadzeh przedlozonym Wzez wnioskodawcQ wraz z wnioskiem z dnia 27.04.2018 r., znak'.
zz.M.w zM.zT . 50 1 .64.2Ct 1 LBZ.

6. Zobowiqza6 Gming Miasto Lod2do przedlo2enia MarszalkowiWojew6dztwa t6dzkiego informacji
o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w podpunkcie a w punkcie 4, w terminie
14 dni od dnia jego wykonania, wraz z podaniem nazwy gatunkowej posadzonego drzewa, obwodu
jego pnia (zmierzonego na wysoko6ci 100 cm) orazzalqczeniem planu sytuacyjnego zzaznaczonq
lokaliz:acjq posadzonego drzewa.

UZASADNIENIE
W dniu 30.04.2018 r. do Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego wplynql

wniosek Gminy Miasto i-6dz (pismo znak'. 22M.W2MZT.501.64.2018.82 z dnia 27.04.2018 r.) o wydanie

a



zezwolenia na usuniQcie jednej robinii akacjowej (o obwodach pni 216 cm i 270 cm) z terenu nieruchomoSci
przy ul. Lisciastej 42 w Lodzi (dzialka nr 36212 w obrqbie B-5), przy placu zabaw. W uzasadnieniu podano,
2e drzewo posiada pr6chniejqcy ubytek pnia i podluzne pqkniqcie pomigdzy pniami, siqgajqce od podstawy
pnia do wysokoSci okolo 1,3 m. Jednocze5nie zadeklarowano wykonanie nasadzenia zamiennego
1 szt. drzewa, nale2qcego do gatunku buk zwyczajny, w terminie do kofica 2019 r. Do wniosku dolqczono
mapQ z lokalizacjq robinii wnioskowanej do usunigcia i wskazaniem miejsca wykonania nasadzenia
zamiennego na terenie dzialki nr 36212 w obrqbie B-5 w t-odzi (po poludniowo-wschodniej stronie usuwanego
drzewa).

W wyniku oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 09.05.2018 r. przez inspektora Urzgdu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, ustalono, 2e drzewo wnioskowane do usunigcia to dwupniowa
robinia akacjowa (o obwodach pni 216 cmi270 cm, miezonych na wysokoSci 130 cm), rosnqca w poblizu
po{udniowo-wschodniego naroZnika ogrodzenia placu zabaw, na terenie dziafki nr 36212 w obrqbie B-5 przy
ul. Li5ciastej 42 w Lodzi. Pzedmiotowe drzewo jest proste, ma zakryty system korzeniowy i 2ywq korong,
ale jego pieh jest spr6chnialy. Stwierdzono m.in. dwa duze, prochniejqce ubytki wglgbne: po p6tnocnej
stronie pnia zlokalizowanego od strony zachodniej otaz w miejscu rozwidlenia pni. Po stronie polnocnej
i poludniowej pnia znajdujq sig szczeliny i pqknigcia, ciqgnqce siQ od miejsca rozwidlenia pni

do podstawy pnia drzewa. W koronie robinii stwierdzono jedno gniazdo sroki. Podczas oglgdzin
nie zaobserwowano widocznych ptak6w w gniezdzie i w obrgbie drzewa. Oprocz placu zabaw w poblizu
drzewa znajdujq siq ciqgi komunikacyjne (Sciezki) ilawka, alak2e park linowy i mini Sciankiwspinaczkowe
dla dzieci. Objqta wnioskiem robinia jest duzym drzewem, ma wartoS6 przyrodniczq (glownie neutralizacja
zanieczyszczefi atmosferycznych, siedlisko sroki), nie posiada wartoSci kulturowej i nie wyroznia siq
z kralobrazu (w jej sqsiedztwie istnieje doSc gqste zadrzewienie). Podczas oglgdzin terenowych w obrgbie
drzewa wnioskowanego do usuniqcia, oprocz gniazda sroki w jego korrcnie, nie stwierdzono obecnoSci
innych dziko wystqpujqcych okazow gatunk6w chronionych.

Sroka Pica pica, kt6rej gniazdo stwierdzono w koronie robinii akacjowej, to gatunek ptaka objgty
ochronq czgsciowq na podstawie rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzqt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183). W przypadku usunigcia ww. drzewa moglo
doj56 do naruszenia zakaz6w okreSlonych w art. 52 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.), obowiqzujqcych w stosunku
do chronionych gatunk6w zwierzqt, dlatego teZ postanowieniem znak: RS11.7120.1.229.2018.AW z dnia
11.05.2018 r. Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego zawiesil z urzqdu postqpowanie w sprawie wydania
zezwolenia na jego usuniqcie, a w my5l art. 100 S 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego
wezwal Gming Miasto L6d2 do wystqpienia ze stosownym wnioskierm do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w t-odzi o wyraZenie zgody na odstqpstwa od v'rw. zakazow. Pismem znak:
ZZM.WZM.ZT.501.64.2018.BZzdnia 08.06.2018 r. Gmina Miasto Lod2zwr6cila siq z proSbq o odwieszenie
postqpowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie vvw. robinii akacjowej.
Do pisma dolqczono decyzjq Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska wLodzi zdnia 04.06.2018 r.,

o sygnaturze: WPN.6401.233.2018.KTr, w sprawie udzielenia zezwolenia na odstqpstwa od zakazow
w stosunku do dziko wystgpujqcych zwierzqt objgtych ochronq gatunkowq, w ktorej zezwolil
on na zniszczenie gniazda sroki Pica pica oraz jej siedliska bgdqcego obszarem rozrodu, wychowu
mlodych, odpoczynku, migracji lub Zerowania popzez wycigcie drzewa z gatunku robinia akacjowa
(o obwodach pni 216 cm i 270 cm), rosnqcego przy ul. LiSciastej 42 (dzialka nr 36212 w obrgbie B-5) w Lodzl
Na zniszczenie gniazda isiedliska sroki zezwolono w terminie do dnia 30 pa2dziernika 2018 r.,

pod nastgpujqcymi warunkam i:

- bezwzglgdnego przerwania prac zwiqzanych z wycinkq drzewa w przypadku zasiedlenia gniazda
lub zlokalizowania z obrqbie zadrzewienia innych zasiedlonych gniazd oraz wystqpowania gatunk6w
chronionych;

- zapoznania osob wykonujqcych wycinkg drzewa z tre6ciq decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w t-odzi.

Z uwagi na powyzsze, postanowieniem znak: RS|1.7120.1.229.2018.AW z dnia 02.07.2018 r. Marszalek
Wojew6dztwa t-6dzkiego podjqt na wniosek strony postqpowanie administracyjne w sprawie wydania
zezwolenia na usunigcie dwupniowej robinii akacjowej rosnqcejprzy placu zabaw, na terenie dzialki nr 36212
w obrgbie B-5 przy ul. Li6ciastej 42w Lodzi.

Majqc na uwadze, 2e objqta wnioskiem robinia akacjowa stwarza zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi i mienia (.1est to drzewo w zlym stanie zdrowotnym, znacznie wypr6chniale oraz posiada szczeliny
i pgkniqcia pod miejscem rozwidlenia pni - istnieje zatem zagroZenie, 2e podczas silnego wiatru zlamie siq
i przewr6ci w stronq lawki, placu zabaw, parku linowego, Scianek wspinaczkowych lub ciqgow
komunikacyjnych oraz przebywajqcych w poblizu os6b, w tym dzieqi), dziallqc w oparciu o art. 86 ust. I
pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (teksl jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 142
ze zm.), Marszalek Wojewodztwa t-odzkiego udzielil zezwolenia na jej usunigcie, bez pobrania oplaty z tego
tytulu. Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowiq takZe art. 83 ust. 1,

art. 83a ust. 1 i art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie



na usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta
(z wyjqtkiem nieruchomoSci lub jej czgSci wpisanej do rejestru zabytk6w), a w przypadku, gdy prezydent
miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, zezwolenie wydaje marszalek wojew6dztwa.
JednoczeSnie biorqc pod uwagg rozmiar i wartoSc przyrodnicz4 usuwanej robinii akacjowej, a takze
dostqpnoSi miejsca do wykoniania nasadzenia zastgpczego nowego drzewa na terenie dzialki nr 36212
w obrqbie B-5, zezwolenie na usuniqcie wlrv. robinii uzaleZniono od wykonania nasadzenia jednego drzewa
liSciastego, naleZqcego do gatunku buk zwyczajny, okreSlonego w podpunkcie a w punkcie 4 sentencji
niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Zgodnie z art. 83d ust. 6 ustawy o ochronie przyrody,
zezwolenie na usunigcie przedmiotowej robiniiakacjowej uzalezniono w podpunkcie b w punkcie + senteniji
niniejszej decyzji od spelnienia warunkow okreSlonych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiskawt-odzizdnia04.06.2018 r.,znak'.WPN.6401.233.2018-KTr,wsprawieudzieleniazezwolenii
na odstqpstwa od zakaz6w w stosunku do dziko wystqpujqcych zwierzql objqtych ochronq gatunkowq.
Uwzglqdniajqc okre5lony w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi termin realizacji
zezwolenia na zniszczenie gniazda i siedliska sroki Pica pica w zwiqzku z konieczno5ciq usunigcia
ww. robinii, termin jej usunigcia wyznaczono do dnia 30 pa2dziernika 2018 r.

Biorqc powy2sze pod uwagq, orzeczono jak w sentencjr.

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

w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postgpowania 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 postqpowania administracyjnego).

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyfa staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postqpowan ia adm inistracyjnego).

4. Decylapodlegawykonaniuprzeduplywemterminudowniesieniaodwotania,gdyjestzgodnazZqdaniem
wszystkich stron lub gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolan ia (art. 1 30 g 4 Kodeksu
postgpowan ia ad m in istracyj nego).

5. Usunigcie drzewa poza terrninem okreSlonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane
zostanie jako usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie podstawg
do wymierzenia administracy'jnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. JeSli posadzone w zamian za usuniqte drzewo nasadzenie zastqpcze, o ktorym mowa w podpunkcie a
w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa zywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu
wskazanego w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z ptzyczyn
zale2nych od posiadacza nieruchomo6ci, naloZony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek
wykonania nasadzenia zastqpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego zgodnie
zzezwoleniem bqdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86
ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieri zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (ant. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

8. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzyma6 wycinkq drzewa oraz zwr6cie sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (ar1. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza decyzja nie jest iozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawaftych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1

przyrody
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Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 22018 r. poz. 1044 ze zm.) -
zalqcznik do ustawy, cz. lll pkt 44,kol4, pkt 6.
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