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Ma rszale [< Woj ew6d ztw a Lodzki e g o

Rsll 7120 1 .244.2018.5M t-6d2, dnia ?-4sierpnia 2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, 2a i 6, art. 83c ust. 1 i 3, art. 83d ust. 1 i 2, art. 86

ust. 1 pkt4 i5, art.90 ustawy zdnia '16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U, 22018r.,
poz.142zezm.) orazart 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z i2.017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto L6dz (pismo
znak'.22M.W2MZT.501.2174.2017.8W z dnia 26 lutego 2018 r.) o wydanie zezwolenia na usuniqcie trzech
sztuk drzew z terenu pasa drogowego ul. Akacjowej w t-odzi, na wysoko5ci numeru 4 (dzialki nr 583/2 i 583/7
w obrqbie B-26), Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

orzeka:
Zezwolif, Gminie Miasto t-od2 na usunigcie 1 szt. robinii akacjowej o obwodzie pnia 118 cm, mierzonym
na wysoko5ci 1,3 m (idrzewo nr 3 wg wniosku strony), z terenu pasa drogowego ul. Akacjowej w t-odzi,
na wysoko6ci numenu 4 (dzialka nr 583/7 w obrqbie 8-26), zgodnie zlokalizaqq wskazanq przez
wnioskodawcg na mapie dolqczonej do wniosku.

Okre6li6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1,

Nie naliczacoplatza usuniqciedrzewa, wymienionegowpunkcie 1, na podstawieart. S6 ust. 1 pkt4 i5
ustawy z dnia 16 kwiertnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Uzale2nie wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od:

a) wykonania przez Grninq Miasto L6dz nasadzenia zastgpczego jednej sztuki drzewa, nalezqcego
do gatunku robiniet akacjowa (Robinia pseudoacacra). Materiatem nasadzeniowym ma byc sadzonka
drzewa o minimalnym obwodzie pnia, mierzonym na wysokoSci 100 cm, wynoszEcym 12 cm,

b) spelnienia warunk6w okre6lonych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
wtodzi z dnia 4 ozenwca2018 r., znak: WPN.6401.234.2018.KTr, w sprawie udzielenia zezwolenia
na odstqpstwa od zakaz6w w stosunku do dziko wystqpujqcych zwierz4t objgtych ochronq
gatunkowq, tj.:

1. W przypadku zasiedlenia gniazda lub zlokalizowania w obrgbie zadrzewienia innych
zasiedlonytch gniazd oraz wystgpowania gatunkow chronionych, prace zwiqzane z wycinkq
drzewa naleZv bezwzqlednie przerwa6.

2. Zapoznac z treSciq niniejszej decyzji osoby wykonujqce wycinkq drzewa.

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4a, do dnia 31 grudnia
2019 r.',

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4a, na terenie pasa
drogowego ul. Akacjo'wej wtodzi (dzialka nr583/7 wobrqbie 8-26), w poblizu miejsca po usuwanym
drzewie, zgodnie zlokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcq w projekcie nasadzeh dolqczonym
do wniosku.

6. Zobowiqzac Gminq Miat;to L6d2 do zlo2enia w Urzgdzie Marszalkowskim Wojewodztwa Lodzkiego
informacji o wykonaniu nasadzenia zastqpczego, o ktorym mowa w punkcie 4a, w terminie 14 dni
od dnia jego wykonania, wraz z podaniem faktycznej daty posadzenia drzewa oraz zalqczeniem planu
sytuacyjneg o z zaznaozonq lokalizacjq posadzonego drzewa.

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto L6d2 (pismo zna?'.

ZZM.WZMZI.501.2174.2017.BW z dnia 26 lutego 2018 r.) o wydanie zezwolenia na usunigcie trzech drzew
z terenu pasa drogowego ul. Akacjowej w Lodzi, na wysokoSci numeru 4 (dzialki nr 583/2 i 583/7 w obrqbie
8-26). W uzasadnieniu wniosku podano, 2e drzewa posiadajq prochniejqce ubytki pni. Wniosek spelnial
wymagania formalne okre$lone w art. 83b ust. '1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity: Dz.U. 22018 r., ptoz. 142 ze zm.).



Pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego przeprowadzili w dniu 21 marca
2018 r. oglgdziny terenowe, w wyniku kt6rych ustalono m,in., 2e wnioskowane do usuniqcia drzewo nr 3
to 1 szt. robinii akacjowej o obwodzie pnia 118 cm - dzewo posiada zywq koronq zt posuszem stanowiqcym
okolo 30% jej objgtoSci; pieh jest lekko pochylony w stronq jezdni ul Akacjowej, stwir:rdzono no nim pgkniqcia
oraz ubytki z wypr6chnieniami. BezpoSrednio przez korong drzewa przebieEajq przewody elektryczne
lstnieje ryzyko, Ze podczas silnego wiatru przedmiotowa robinia zlamie siq lub przewr6ci w stronq
przemieszczajqcych siq w jej poblizu ludzi lub pojazd6w izerwie lub uszkodzi przewody elektryczne.

Podczas oglgdzin terenowych w obrqbie korony ww. robinii akacjowej stwierdzono gniazdo naleZqce
najprawdopodobniej do sroki zwyczlnej (Pica pica) lub sojki zwyczajnej (Gevrulus glandarius) Uznano,
iZw przypadku usunigcia przedmiotowej robinii akacjowej moze dojSc do naruszenia zakaz6w okreSlonych
wart. 52 ust. 1 pkt 7,8, 12 i'13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie prrzyrody, obowiqzujqcych
w stosunku do chronionych gatunk6w zwierzqt. Dlatego teZ postanowieniem znak: tlSll 7120.1.244.2018.5M
z dnia 16 maja 2018 r. Marszafek Wojew6dztwa L6dzkiego zawiesil z urzqdu postqrpowanie administracyjne
wczqSci dotyczqcej wydania zezwolenia nausuniqcie ww. drzewa, awmySl art. 100 S'1 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) wezwal Gminq Miasto
L6d2 do wystqpienia zestosownym wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska wLodzi
o wyrazenie zgody na odstqpstwa od ww. zakaz6w.

W dniu 21 czeruca 2018 r. do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynqlo pismo znak:
ZZM.WZMZI .501.2174.2017.8W z dnia 8 czeruca 2018 r., w ktorym Pani Beata Jqdrusiak, dziatlqca
w imieniu Gminy Miasto L6d2, zwr6cifa siq z proSbq o odwieszenie postqrpowania administracyjnego
w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie 1 szt. robinii akacjowej, w koronie lkt6rej stwierdzono obecno66
gniazda ptasiego. Do pisma dolqczono decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Snodowiska wLodzi zdnia
17 maja 2018 r., znak: WPN.6401 .234.2018.KTr, w sprawie udzielenia ze;zwolenia na odstgpstwa
od zakazow w stosunku do dziko wystqpujqcych zwierzqt objqtych ochronq gatrunkowq, w kt6rej zezwolono
wnioskodawcy na zniszczenie gniazda sroki Pica pica oraz jej siedliska bqdqcego obszarem rozrodu,
wychowu mlodych, odpoczynku, migracji lub Zerowania poprzez wycigcie drzewa z gatunku robinia akacjowa
(o obwodzie pnia 118 cm), rosnEcego przy ul. Akacjowej 4wLodzi (dzialka o numerze ewidencyjnym 583/7
w obrqbie 8-26). Zezwolenia udzielono w terminie do 30 paldziernika 2018 r. pod nastgpujEcymi warunkami

1. W przypadku zasiedlenia gniazda lub zlokalizowania w obrqbie zadrzewienia innych
zasiedlonych gniazd oraz wystgpowania gatunk6w chronionych, prace zwiqzane z wycinkq
drzewa naleZy bezwzolednie przerwac.

2. Zapoznac z tre5ciq niniejszej decyzji osoby wykonujqce wycinkq drzewa.

Z uwagi na powyzsze, postanowieniem znak: RS|1.7120.1.244.2018.SM, Marszalek Wojewodztwa t-6dzkiego
podjql postqpowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na usunigcie przedmiotowego drzewa.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowego wniosek o wydanie zezwolenia
na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie '1 sentencji niniejszej decyzji uznano za zasadny. Zezwolenia
na usuniqcie unv. drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, w oparciu r: art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Podstawg prawnA do wydania decyzji
w przedmiotowym zakresie stanowi takze art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody Z tre6ci
cytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci
wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadkV gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub
kzewu z terenu nieruchomo6ci lub jej czg6ci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojewodzki konserwator
zabytk6w. Jezeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoSci wykonuje
marszafek wojew6dztwa.

JednoczeSnie biorqc pod uwagg zadeklarowanE przez strong mozliwo$6 wykonania nasadzeir
zastqpczych, zezwolenie na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji
uzalezniono od wykonania nowego nasadzenia jednej sztuki drzewa, nale2qcego do gatunku robinia
akacjowa, okreSlonego w punkcie 4a sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Miejsce wykonania nasadzenia wskazano na terenie pasa drogowego ul. Akacjowej w Lodzi (dzialka nr 583/7
w obrqbie 8-26), w pobliZu miejsca po usuwanym drzewie, zgodnie zlokalizaqq wskazanq przez
wnioskodawcq w projekcie nasadzeh dolqczonym do wniosku. Nakfadajqc na stronq obowiqzek wykonania
nasadzenia zastqpczego, wzigto pod uwagQ termin wymieniony w jej wniosku, a takZe przedlo2ony przez
stronq projekt nasadzefi .

Rozstrzygniqcie dotyczqce wydania zezwolenia na usuniqcie pozostalych dnzew objqtych wnioskiem
zostalo zawarte w decyzji Marszalka Wojew6dztwa todzkiego znak: RS11.7120.1.244.2018.SM zdnia
28 czerwca2018 r.

Zgodnie z treSciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano
za uzgodniony Wzez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi, w zwiqzku z niewyraZeniem
stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powy2sze pod uwagq, ozeczonojak w sentencjt.



Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwofanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 g 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mozezrzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg (art. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania
administracyjnego).

3. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z zqdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzeky sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130 S 4
Kodeksu postgpowania adm inistracyjnego).

5. Usunigcie drzewa poza terminem okre5lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie
jako usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. JeSli nasadzenie zastgpcze posadzone w zamian za usuniqte 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 drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzenia zastqpczego. W pzypadku niewykonania nasadzenia
zastqpczego zgodnie zzezwoleniem, bqdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym
w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji zezwallqcej na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania
zakazow dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mfodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieh
zwierzqt objqtych ochronq prawnE @rt.52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania
zwierzqt dzikich.

8. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, yma6 wycinkg drzewa oraz zwr6ci6 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 odstqpstwa od zakazdw zawartych w art. 51 ust, 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.

Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto L6d2
Adres do korespondencii:,
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6d2

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 22018 r. poz. 1044) -.zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,ko|.4, pkt6.
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