
Ma rszale k Wojew6d ztw a Lodzkiego

Rsl l. 7 1 20. 1 .244.201 8.SM t6d2, dnia t4sierpnia 2018 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 upt. 1 pkt 1, art. 83a ust. '1, 2ai6, art. 83c ust. 1 i3, art. 83d ust. '1 i2, art. 86

ust. 1 pkt4 i{i, art.90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22018 r.,
poz.142 zezm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2Q17 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miiasto L6d2 (pismo
znak:ZZM.W MZI .501.2174.2017.8W z dnia 26 lutego 2018 r.) o wydanie zezwolenia na usunigcie trzech
sztuk drzew z terenu pasa drogowego ul. Akacjowej w Lodzi, na wysokoSci numeru 4 (dziall<i nr 583/2 i 58317
w obrqbie 8-26), Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
1. Zezwolif, Gminie Miasto L6d2 na usunigcie 1 szt. robinii akacjowej o obwodzie pnia 1 18 cm, mierzonym

na wysoko5ci 1,3 m (dnzeWo nr 3 wg wniosku strony), zterenu pasa drogowego ul. Aklacjowej w Lodzr,
na wysokoSci numeru 4 (dzialka nr 583/7 w obrgbie 8-26), zgodnie z lokalizacjq wskazanq pzez
wnioskodawcq na mapre dolqczonej do wniosku.

2. Okre5lic termin usuniqrcia drzewa, wymienionego w punkcie 1,

3. Nie naliczac oplat za usupigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Uzale2nic wydanie ze:zwolenia na usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od:

a) wykonania przez Gminq Miasto t-6dz nasadzenia zastqpczego jednej sztuki drzr:wa, nalezqcego
do gatunku robinia etkacjowa (Robinia pseudoacacn). Materia{em nasadzeniowym rna by6 sadzonka
drzewa o minimalnym obwodzie pnia, mierzonym na wysokoSci 100 cm, wynoszqcym 12 cm;

b) spelnienia warunkow okreSlonych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lodzt z dnia 4 ctzerwca 2018 r., znak: WPN.6401.234.2018.KTr, w sprawie udzielenia zezwolenia
na odstgpstwa od z:akaz6w w stosunku do dziko wystqpujqcych zwierzqt ohjgtych ochronq
gatunkowq, tj..

1. W przypadl<u zasiedlenia gniazda lub zlokalizowania w obrqbie zadrzewienia innych
zasiedlonych gniazd oraz wystgpowania gatunk6w chronionych, prace zwiqzane z wycinkq
drzewa nailezy bezwzq lqdn ie przerwac.

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

o kt6rym mowa w punkcie 4a, do dnia 31 qrudnia

ego, o kt6rym mowa w punkcie 4a, na terenie pasa
3/7 w obrqbie 8-26), w poblizu miejsrca po usuwanym
z wnioskodawcQ w projekcie nasadzeh dolqczonym

rzgdzie M a rszalkows ki m Woj ewodztwa todz kieg o
o, o ktorym mowa w punkcie 4a, w terminie 14 dni
nej daty posadzenia drzewa oraz zalqczeniem planu

go 0rzewa.

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto L6d2 (pismo znak'.
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z terenu pasa drogowego ul. Akacjowej w t-odzi, na wysokosci numeru 4 (dzialki nr 583/2 i 58317 w obrgbie
8-26). W uzasadnieniu wntosku podano, 2e drzewa posiadaia or6chnieiace ubvtki oni. Wniosek soelnial8-26). W uzasadnieniu wniosl<u podano, 2e drzewa posiadajq pr6chniejqce ubytki pni. Wniosek spelniaf
wymagania formalne okie6lcrne wart. 83b ust. 1 ustav y zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst
8-26). W uzasadnieniu

jednolity: Dz.U. 22018 r!, po,z. 142 ze zm.).



Pracownicy Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego przeprowadzili w dniu 21 marca
2018 r. oglqdziny terenowe, w wyniku kt6rych ustalono m.in., ze wnioskowane do i.rsuniqcia drzewo nr 3
to 1 szt. robinii akacjowej o obwodzie pnia 118 cm - drzewo posiada zywq koronq z posuszem stanowiqcym
okolo 30% jej objqtoSci; pieh jest lekko pochylony w stronq jezdni ul. Akacjowej; shvierdzono no nim pqkniqcia
oraz ubytki z wyprochnieniami. BezpoSrednio przez koronq drzewa przebiegajq przewody elektryczne.
lstnieje ryzyko, :?e podc wiatru przedmiotowa robin siqr lub przewroci w strong
przemieszczajqcych siq w dzi lub pojazd6w i zerwie lub rzewod! elektryczne.

Podczas oglgdzin w obrqbie korony ww. robinii stwierd2ono gniazdo naleZqce
iej do sroki zwyczalnej (Pica pica) lub s6jki zwyczlnej (Ganrulu$ glandarius). Uznano,
iunigcia przedmiotowej robinii akacjowej moze doj56 do naruszenia zakazow okreSlonych
kt 7, 8, 12 i13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, obowiqzujqcych

w stosunku do chronionych gatunk6w zwierzqt. Dlateg
z dnia 16 maja 2(118 r. Marszafek Wojew6dztwa L6d
w czgSci dotyczq,cej wydania zezwolenia na usuni
postgpowania adrninistracyjnego (tekst jednolity: Dz.
L6d2 do wystqpielnia ze stosownym wnioskiem do
o wyrazenie zgody na odstgpstwa od ww. zakazow.

W dniu :21 czerwca 2018 r. do Marszal
22M.W2M.2T.501.2174.2017.8W z dnia 8 czer\Nca
w imieniu Gminy Miasto L6d2, zwr6cifa siq z prc
w sprawie wydania zezwolenia na usuniqcie 1 szt. ro
gniazda ptasiego. Do pisma dolqczono decyzjg Regio
17 maja 2018 r., znak: WPN.6401 .234.2018.KTr
od zakazow w stosunku do dziko wystgpujqcych zwierzqt objgtych ochronq gptunkorniq, w kt6rej zezwolono
wnioskodawcy na zniszczenie gniazda sroki Pica pica oraz jej siedliska bgdqce$o obszarem rozrodu,
wychowu mlodych, odpoczynku, migracji lub Zerowania poprzez wycigcie drzewa ;z gafunku robinia akacjowa
(o obwodzie pnia 118 cm), rosnqcego przy ul. Akacjowej 4 wLodzi (dzialka o nurnerze ewidencyjnym 583/7
w obrqbie 8-26). Zezwolenia udzielono w terminie do 30 pa2dziernika 2018 r. pod nastQpujEcymi warunkami.

1. lub zlokalizowania w obrqbie zadrzewienia innych
nia gatunkow chronionych, prace zwiqzane z wycinkq

2. Zapozznac z tre6ciq niniejszej decyzji osoby wykonujqce wycinkg drzewa.
Zuwagi na powyzsze, postanowieniem znak: RS|1.7120.1.244.2018.SM, MarszalekWpjewodztwat-6dzkiego
podjql postgpowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na usunigcie pr2edmiotowego drzewa.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowego wniosek o wydanie zezwolenia
na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji uznano zQ zasadny. Zezwolenia
na usuniqcie ww. drzewa udzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Podstawq prawnE do wydania decyzji
w przedmiotowym zakresie stanowi takze art. 83a ust. I oraz art. 90 ustawy o przyrody. Z tre6ci
cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci
wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie usuniqcia drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej czg6ci wpisanej do rejestru zabytkow - konserwator
zabytk6w. Jezeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnoS,ci wykonuje
marszafek woiewodztwa.marszafek wojewodztwa.

Jednocze(;nie biorqc pod uwagq zadeklarowanq ptzez stronq mozliwo56 wykonania nasadzeh
zastqpczych, zezwolenie na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentQncji niniejszej decyli
uzalezniono od wykonania nowego nasadzenia jednej sztuki drzewa, nale :qrcegb do gatunku robinia
akacjowa, okreSloneqo w punkcie 4a sentencii ninieiszei decvzii, w terminib do dhia 31 qrudnia 2019 r.akacjowa, okreSlonego w punkcie 4a sentencji niniejszej decyzji, w terminie do 31 grudnia 2019 r.

lsce wykonania nasadzenia wskazano na terenie pasa drogowego ul. Akacjgwej w lodzi (dzialka nr 58317
obrgbie 8-26), w poblizu mre1sca po usuwanym drzewie, zgodnie z lolializbcjq wskazanq przez

Miejsce wykonania nasadzenia wskazano na terenie pasa drogowego ul. Akacjgwej w

wniosl(odawcg w prolekcie nasadzeh dolqczonym do wniosku. Nakfadajqc na strong obowiqzek wykonania
nasadzenia zastqpczego, wziqto pod uwagq termin wymieniony w jej wniosku, ia ta(ze przedlohony przez
cf rnna nraialzf naoaalzaAstrong projekt nasadzefl .

Rozstrzygnigcie dotyczqce wydania zezwolenia na usuniqcie pozostalych drz$w objqtych wnioskiem
zostalo zawarte w decyzji Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego znak: RSll.7120.i1 .244.2018.SM zdnia
28 czerwca2018 r.

Zgodnie z tre6ciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano
za uzgodniony pzez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi, w zwiazku z niewyraZeniem
stanowiska przez IRDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezvVolenia.

Biorqc powyZsze pod uwagg, orzeczono jak w sentencji.



Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegiurn Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie '14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 91, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowaniaadministracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwofania
wobec organu admirlistracji publicznej, kt6ry wydal decy4a @t1. 127a $ 1 Kodeksu postgpowania
adm inistracyjnego)

3. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymujg wykonanie decyzji (art. 130 S I i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

4. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z Zqdaniem
wszystkich stron lub jeZeli wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130 S 4
Kodeksu postqpowania adm inistracyjnego).

5. Usuniqcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie
jako usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowiC bgdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pienigZnej (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 zaleZnych od posiadacza nieruchomo6ci, naloZony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzeI wykonania nasadzenia zastgpczego. W przypadku niewykcrnania nasadzenia
zastqpczego zgodnie zzeqwoleniem, bqdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym
w administracji (art. 86 ust. 2 i ody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji z dtzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania
zakaz6w dotyczqcycth nisi:cz mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh
zwierzqt objgtych ochronq prawnq (art. 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 przedmiotowpj decvzji, naleZy wstrzymad wycinkq drzewa oraz zwrocid siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), ( dyz niniejsza decyla nie jest tozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. '1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrooy.
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