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Ma rszale k Wojewod ztvv a L6dzkieg o

Rsil.71 20. I . 1 32.201 8.SM N.6d2, dnia AU lipca2018r.

DEGYZJA
Nia podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. '1 i 3, art. 83d ust. 1 i 2, art. 86 ust. 1

pkt 4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z Z01B r., poz. 142
zezm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto t-6dZ (ilismo znak:
22M.WZM.2T.501.1718.2017.55 z dnia 29 grudnia 2017 r.) owydanie zezwolenia na usuniqcie dziesigciu
sztuk drzew z terenu nieruchomoSci przy ul. Wierzbowej 6C-F w t-odzi (dziafka nr 69/96 w obrqbie S-2;,
Marszalek, Wojewodztwa t-6dzkiego

orzeka:
Zezwolic Gminie Miasto L6d2na usunigcie 1 szt. robinii akacjowej o obwodzie pnia 71 cm, miezonym
na wysokoSci 1,3 m (drzewo nr4wg wniosku strony), zterenu nieruchomoSci przy ul. Wierzbowej 6C-F
w t-odzi (dzialka nr 69/96 w obrqbie S-2), zgodnie z lokalizacjq wskazan E Wzez wnioskodawcq na mapie
dolqczonej do wniosku.

Okre,6li6 termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1,

Nie nalicza6 oplat za usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

uzale2ni6, wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od:

a) wykonania przez Gminq Miasto L6d2 nasadzenia zastqpczego jednej sztuki drzewa, nalezqcego
do gatunku i odmiany gf6g poSredni 'Paul's Scarlet' (Crataegus xmedia'Paul,s Scarlet'). Materiafem
nasadzeniowym ma byd sadzonka drzewa o minimalnym obwodzie pnia, mierzonym na wysokosci
100 cm, wynoszEcym 12 cm',

b) spelnfienia warunk6w okre6lonych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
wtodzi z dnia 17 maja 2018 r., znak: WPN.6401.210.2018.KTr, w sprawie udzielenia zezwolenia
na odstgpstwa od zakaz6w w stosunku do dziko wystgpujqcych zwierzqt objgtych ochronq
gatunkowq, tj.:

1. Planowane ploszenie w obrgbie gniazda i siedliska, wykonywane w wyniku prac zwiqzanych
z usunigciem innych niezasiedlonych drzew w okresie do 15 pa2dziernika 2018 r. nale2y:

a) prowadzic pod nadzorem i po konsultacji ornitologicznej,

b) poprzedzie wystqpieniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi
o zezwolenie na odstgpstwa dotyczqce innych gatunk6w, jeSli zostanq stwierdzone przez
ornitologa w czasie nadzoru.

2. W przypadku zasiedlenia gniazda lub zlokalizowania w obrqbie drzewa wnioskowanego
do usuniqcia innych zasiedlonych gniazd oraz wystqpowania gatunk6w chronionych, prace
zwiqzane z wycinkq drzewa naleZy bezwzqlednie przerwai.

3. Zapoznac, z tresciq niniejszej decyzji osoby wykonujqce wycinkg ww. drzewa.

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4a, do dnia 3i qrudnra
20'19 r.',

b) lollalizacjg wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4a, na terenie
nieruchomo6ci przy ul. Wierzbowej 6C-F w Lodzi (dzialka nr 69/96 w obrqbie S-2), zgodnie
z lc>kalizaqq wskazanq przez wnioskodawcq w projekcie nasadzeh dolqczonym do wniosku.

6 Zobowiqza6 Gminq Miasto Lod2 do zlo2enia w Urzgdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa Lodzkiego
informacji owykonaniu nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4a, w terminie 14 dni
od dnia jego wykonania, wraz z podaniem faktycznej daty posadzenia drzewa oraz zalqczenrern ptanu
sytu ac;yj n e g o z zaznaczo n q lo ka I izacj q posadzo n eg o d rzewa.
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UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto L6d2 (pisrno znak'.

ZZM.WZMZI .501.1718.2017.SS z dnia 29 grudnia 2017 r.) o wydanie zezwolenia na usuniqcie dziesiqciu
sztuk drzew z terenu nieruchomoSci pzy ul. Wiezbowej 6C-F w t-odzi (dzialka nr 69/96 w obrqbie S-2).
W uzasadnieniu wniosku podano, 2e drzewa posiadajq pr6chniejqce ubytki pni, a czqSd z nich jest dcldatkowo
pochylona. Wniosek spelnial wymagania formalne okre6lone wart.83b ust. 1 ustawy zdnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U, z 2018 r., poz. 142 ze zm.).

Pracownicy Urzgdu Marszafkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego przeprowadzili w dniu 21 lutego
2018 r. oglgdziny terenowe, w wyniku kt6rych ustalono m.in., 2e wnioskowane do usuniqcia drzewo nr 4
to 1 szt. robinii akacjowej o obwodzie pnia 71 cm - drzewo posiada ZywE, mocno podniesionq koronq,
z posuszem stanowiqcym okolo 20% jej objgtoSci; piefi jest pochylony pod kqtem okofo 70" wzglqdem
podloza w stronq budynku przy ul. Wierzbowej 6C-F, stwierdzono na nim niezabliZniony ubytek z martwicq
lstnieje ryzyko,2e podczas silnego wiatru przedmiotowa robinia zlamie siq lub pzewroci w stronq budynku
lub przemieszczajqcych siq w jej poblizu ludzi.

Podczas oglqdzin terenowych w obrqbie korony ww. robinii akacjowej stwierdzono gniazdo naleZqce
najprawdopodobniej do sroki zwyczlnq (Pica pica). Uznano, i2wprzypadku usuniqcia przedmiotowego
drzewa moZe dojSc do naruszenia zakaz6w okreSlonych w art. 52 ust. 1 pkt 7,8, 12 i 13 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, obowiqzujqcych w stosunku do chronionych gatunk6w zwierzqt.
Dlatego te2 postanowieniem znak'. RS|1.7120.1.132.2018.SM z dnia 30 marca 2018 r. Marszafek
Wojew6dztwa t-6dzkiego zawiesil z urzqdu postgpowanie administracyjne w czqSci dotyczqcej wydania
zezwolenia na usunigcie ww. drzewa, awmySl art. 100 $ '1 Kodeksu postqpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz, U. z 2017 t., poz. 1257 ze zm.) wezwal Gminq Miasto L6dZ do wystqpienia ze stosownym
wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi o wyrazenie zgody na odstgpstwa
od ww. zakazow.

W dniu 18 czeruca 2018 r. do Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego wp{ynqlo pismo znak:
22M.WZM.2T.501.1718.2017.SS z dnia 4 czerwca 2018 r., w kt6rym Pani Beata Jqdrusiak, dzialajqca
w imieniu Gminy Miasto L6d2, zwrlcila siq z proSbq o odwieszenie postgpowania administracyjnego
w sprawie wydania zezwolenia na usuniqcie 1 szt. robinii akacjowej, w koronie kt6rej stwierdzono clbecnoSc
gniazda sroki. Do pisma dolqczono decyzjq Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska wLodzi z dnia
17 meia 2018 r., znak', WPN.6401 .210.2018.KTr, w sprawie udzielenia zezwolenia na odstqpstwa
od zakazow w stosunku do dziko wystqpujqcych zwierzqt objgtych ochronq gatunkowq, w kt6rej zezwolono
wnioskodawcy na zniszczenie gniazda sroki Prca pica oraz jej siedliska bgdqcego obszarem rozrodu,
wychowu mlodych, odpoczynku, migracji lub Zerowania poprzez wyciqcie drzewa z gatunku robinia akacjowa,
rosnqcego przy ul. Wierzbowej 6C-F w Lodzi (dzialka o numerze ewidencyjnym 69/96 w obrqbie S-2) oraz
ploszenie sroki w wyniku wycinki innych pobliskich drzew. Zezwolenta udzielono w terminie
do 31 pa2dziernika 2018 r. pod nastqpujqcymi warunkamt:

1. Planowane ploszenie w obrgbie gniazda i siedliska, wykonywane w wyniku prac zwi4zanych
z usuniqciem innych niezasiedlonych drzew w okresie do 15 pa2dziernika 2018 r. nale?y'.

a) prowadzic pod nadzorem i po konsultacji ornitologicznej;

b) poprzedzi6 wystqpieniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi
o zezwolenie na odstqpstwa dotyczqce innych gatunkOw, jeSli zostanq stwierdzone przez
ornitologa w czasie nadzoru.

2. W przypadku zasiedlenia gniazda lub zlokalizowania w obrgbie drzewa wnioskowanego
do usunigcia innych zasiedlonych gniazd oraz wystqpowania gatunk6w chronionych, prace
zwiqzane z wycinkq drzewa nale2y bezwzqlqdnie przerwad.

3. Zapoznal z tre6ciq niniejszej decyzji osoby wykonujqce wycinkq ww. drzewa.

Z uwagi na powyzsze, postanowieniem znak: RS11.7120.1.132.2018.SM, Marszalek Wojewodztwa L6dzkiego
podjql postgpowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na usunigcie przedmiotowego drzewa.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowego wniosek o wydanie zerzwolenia
na usuniEcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji uznano za zasadny. Zezwolenia
na usuniqcie ww. drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy
zdnia 16 kwietnia 2004 r. oochronie przyrody. Podstawq prawnq do wydania decyzji wprzedntiotowym
zakresie stanowi takZe art. 83a ust. I oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w
wynika, Zezezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, burmistrz albo
prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub krzewu ;z terenu
nieruchomo6ci lub jej czqSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojewodzki konserwator zabytkow. Jezeli
prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynno6ci wykonuje marszalek
wojewodztwa.

JednoczeSnie biorqc pod uwagq zadeklarowanq pzez stronq mozliwoSc wykonania nasadzeh
zastgpczych, zezwolenie na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszetj decyzji
uzale2niono od wykonania nowego nasadzenia jednej sztuki drzewa, naleZqcego do gatunku i odmiany gf6g

poSredni 'Paul's Scarlet', okreSlonego w punkcie 4a sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia

2019 r. Miejsce wykonania nasadzenia wskazano na terenie nieruchomoSci przy ul. Wierzbowej 6C-F w t-odzi



(dzialka nr 69/96 w obrqbie S-2), zgodnie z lokalizacjq wskazanq pzez wnioskodawcg w projekcie nasadzeh
dolqczonym do wniosku. Nakfadajqc na stronq obowiqzek wykonania nasadzenia zastgpczego, wziqto pod
uwagQ terrmin wymieniony w jej wniosku, a takze przedlozony przez stronq projekt nasadzefi.

Flozstrzygnigcie dotyczqce wydania zezwolenia na usunigcie pozosta{ych drzew objqtych wnioskiem
zostalo zawarte w decyzji Marszalka Wojewodztwa L6dzkiego znak: RS11.7120.1 .132.2018.SM zdnia
27 kwietnia 2018 r.

Biorqc powy2sze pod uwagq, otzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyli przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Lo<jzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie '14 dni od daty
jejotr:zymania (art. 127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mohezrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydaf decyzjq (art. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania
admirristracyjnego).

3. Przed uptywem terminu do wniesienia odwofania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terrninie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

4. Decyz:1a podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem
wszysitkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwofania (art. 130 S 4
Kodeksu postgpowania administracyjnego).

5. Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie
jako usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowid bqdzie podstawq do wymrerzenia
administracyjnej kary pieniq2nej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. JeSli nasadzenie zastqpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo 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 przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownie
w drorlze decyzji obowiqzek wykonania nasadzenia zastqpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia
zastgpczego zgodnie zzezwoleniem, bgdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym
w adnrinistracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji zezwalalqcej na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania
zakaz6w dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi
zwierzzqt objqtych ochronq prawnE (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania
zwierzzqt dzikich.

8. W prz:ypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdz gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, yma6 wycinkg drzewa oraz zwr6cic siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrekto Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochroni gdyZ niniejsza decyla nie jest tozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstgpstwa ad zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. '1 ustawy o ochronie
przyrctoy
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