
Ma rszalek Wojew6d zbtt a L6dzkieg o

Rsll.71 20.2. 1 007.201 6.AW t-odZ, dnia n 0q " hll ,".

DECYZJA

Na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust. '1, art. B3c ust. 1,3 i4,art..83d ust. 1,2i6, art. BO ust. 1

pkt 4 i 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jt.'dnolity: Dz.U. z 2016 r',
'poz. 

2134 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r o zmianie usl,awy o ochronie przyrody

oraz ustawy o lasach (Dz. U. 22016r.,poz.2249)orazart.. 104 ustawy zdnia14ozerwca 1960 r. - Kodeks

postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) -- po rozpatrzeniu wniosku

znakt'ZZM.WZM.ZT.501.i529.201O.SS z dnia 02.112016 r. o wydanie zezwok-'nia na usunigcie robinii

akacjowej znajdujqcej sig na terenie dziatki nr 1t27 w obrqbie S-2, w prasie drogowym przy skrzyzowaniu ulic

WierlOowel i eOinbche; w t-odzi, zloZonego w Urzgd: ie Marszalkowskim Wojewddztwa t-6dzkiego w dniu

14.j1.201d r. ptzez Cniinq Miasto Lod2z siedzibq w t-odzi przy ul. Piotrkowskiej 1l)4 (adres korespondencji:

Zarzqd Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10; 94-303 L6d2), reprezentowznq przez Paniq Ewelinq

Wr6blewskq, Marszalek Wojew6dztwa t-odzkiego

orzeka:
1. Zezwoli!, Gminie Miasto t-od2 na usuniqcie jednej sztuki dwupnrowej robinii akacjowej (o obwodach

pni 194 cmi27 cm, mierzonych na wysoko6ci 1,3 m; we wniosku nie podano obwodu mniejszego pnia),

rosnqcej na terenie dzialki nr 1t27 w obrgbie S-2 w Lodzi, w pasie drogowym ul. P6lnocnel przy

skrzy2owaniu z ul. Wierzbowq, na wysoko$ci budynku przy ul. Wierzbowej 1'

2. Okre5li6 termin usuniqcia drzewa, wymientonego w punkcie 1, do dnia 31 qrudnia2017 r'

3. Nie nalicza6 oplaty za usuniqcie 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. Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usunigcie dtzewa, wymienionrego w punkci,e 1, od:

a) wykonania przez Gming Miasto t-odZ nasadzenia zastqpczego jednej sztuki drzewa, naleZqcego

clo gatunku klon zwyczajny, o dobrze wyksztatconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle

korzeniowej oraz o obwodzie pnia nie mniejszym niZ 12 em (pomiar na wysokoSci '100 cm);

b) spelnienia.przez Gminq Miasto L6d2warunk6w okreSlonych w decyzji Regionalnego Dyrektona
'Ochrony 

Srodowiska w Lodzi z dnia 11 kwietnia 2017 r., znak: V/PN-|1.6401.16'1.2017.MS,

w sprawie wydan stwa od zaKaz6w obowiqzujqcych w stosunku do dziko

wysiqpujqcych ga ochronq, tj.: bezw;zglqdnego pr:zerwania prac zwiqzanych

z iruyiin(qcirzewa gniazda lub zlokalizowania w ohrr:gbie zadrzewienia innyr:h

zasiedlonych gniazd oraz wystqpowania gatunk6w chronionych.

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia zastgpozego, o kt6rym mow€l w podpunkc;ie a w punkcie 4, do dnia
3'1 orudnia 2017 r.:

b) lokalizacjq wykonania nasadzelia.,zastqpczego,- o kt6ryry mowa w podpunkcie a w punkcie 4,' 
na terenie Oziltt<i nr 8216 w obrqbie S-2 przy ul. Wierzbowei w t-odzi, nar wysoko5ci budynku przy

ul. Wierzbowej 2, zgodnie z projektem nasadzeh przedloZonym przez wnios;kodawcq.

6. Zobowiqza6 Gming Miasto Lod2 do przedNo2enia Marszalkowii Wojew6dzt'wa t-6dzkiego informacji
o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o,kt6rym mowa w podpunkcie a w punkcie 4, w terminie 14 dni

od dnia jego wykonania,wrazz podaniem nazwy gatunkowej iodmiany posatdzonego drzewa, obwodu
jego pnialzmierzonego na wysokoSci 100 cm) oraz zalqczeniem planu sytuacyjnego z zaznaczotlE

lokalizaciq posadzon e go d rzewa.



UZASADNIENIE
Dnia 14.11.2016 r. do Urzgdu Marszalkowskiego Wojerygdztwa t-odzkiego wptynqt wniosek (pismo

znak:22M.W2M2T 501J529.2016.SS z dnia 02.11.2016 r.)owydanie zezwolenia na'uiuniqcie'1 szt.'robinii
akacjowej (o obwodzie pnia 1 94 cm) zneldujqcej siq na terenie dzialki nr 1127 w obrgbie S-2, w pasie drogowym
przy skrzyZowaniu ulic Wierzbowej i Polnocnejw t-odzi, zlozony przez Gminq Miaito L6d2z siedzibq ri t_oOzi
przy ul. Piotrkowskiej 104 (adres kores; , 94_303
t-6d2), reprezentowanq przez paniq E postaoa
pgkniqcie w rozwidleniu pni. JednoczeSr drzewa,
nalezqcego do gatunku klc>n zwyczajny, w terminie d Qbie s-2
przy ul. Wierzbowej w t od; rzewa do usuniqcia oraz wskizaniem
miejsca wykonania nasadz

W trakcie oglqdzir 1.2016 r. przez inspektorow Urzqou
Marszalkowskiego Wojewr sig do usunigcia dwupniowej robinii
akacjowej (o obwodach pni 194 cm i27 qm, mierzonycl 3 m; we wnioiku nie podano obwoou
mniejszego pnia), rosnqcel w pasie drogowym ul. P6tnocnej ui Lodzi, przy skrzy2owaniu z ul. Wierzbowq
(dzialka nr 1127 w obrgbie S-2), stwierdzono dwa gniazda ptasie. W priypadliu usuniqcia robinii mogro
zatem dojS6 do naruszenia zakaz6w okr:eSlonych w art, 52 ust, 1 pkt 7 i'a, p, 13 i i5 ustawy z 6nia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrorly, obowiqzujqcycf w stosunku do chronionych gatunk6w zwierzqt.
Dlatego tez postanowieniem z dnia 28.11.2016 r., znak: RSll.7'120.2 .1007 .2016.AW, Marsiatek wojew6 dztwa

iesil z urzqd prawie wydania z stowej robinii,00$1Kod administracyjneg owyslqpieniawnioskiem Dyrektora Ochro a2enie zgady
od ww. zak:

Pismem znak: ZZM.WZMZT.501.1529.2016.55 z dnia 19.04.2017 r. pani Ewelina Wr6blewska,dz Miasto t-6d2, prosbq o odwieszenie p inistracyjnegow lenia na usur inii akacjowej z terenu ul. p6lnocner

i. ;1',l,?,ffiXi ri Mrs; '?u,i,"f::':",Ti',ilu,.' ,'. zniszczenieffS:i '",1:)X
sierpo / oraz iq siedliska bqdqcego obszarem rozrodu, wychowu ml6dycn,oopoc poprzezwycigcie dr wa z gatunku robinia akacjowa, rosnEcego na terenienieruc i ul. P6tnocnej w t-od (dziaika nr 1127, obrgb S-zy Na zniszclenie gniazoi siedl terrnlnie do dnia grudnia 2017 r., poO waiunt<iem bezwzglg'Onego
przerwania prac zwiqzanych z wycinkq drzewa, w przypadku zasiedlenia gniazda lub
zadrzewienia innych zasiedlonych gniaz:d oraz wystgpowania gatunk6wihronionyc
postanowieniem znak: RStt.7120.2.1007.2016.AW z dnia 27.04.2017 r. Marszalek
podjqt postgpowanie admjnistracyjne w s;prawie udzielenia zezwolenia na usuhigcie
dzialki nr 1127 w obrgbie S-2 w t-odzi, w pasie drogow

W wyniku oglqdzin tierenowych, przeprowadzo
dwupniowq robinig akacjowq, wymienionq w punkcie
drogowym ul. P6lnocnej w t_odzi (dzialka nr 1127
(na wysokoSci budynku prz,y ul. Wierzbowej 1); znal
i skrzyzowania jezdni dwirch, wymienionych pow
mazywq korong, z niewiell<q ilo5ciq posuszu, ale jej grubszy pierl jest pgknigty w miejscu rozwidlenia dw6cngl6wnych konarow (szczelina powstala wskutek rozia
o obwodzie 27 cm stwierdzono natomiast zabli
ma wartoS6 przyrodniczq (gt6wnie neutra
nie wyr6znia sig z krajobrazru i nie ma warto6ci
opr6cz gniazd sierpowki w jego koronie, nie stwierdzono innej obecnoSci dziko wystgpujqcych okazow
gatunkow chronionych.

Majqc na uwadze, :ie robinia akacjowa, wymieniona w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji, stwarza
zagroZenie bezpieczehstwa ludzi, mienia i ruchu dr (podczas silnego wiatru moze ziama6 srq

ej lub ul. P6lnocnej orazprzemieszczajqcych
rt.86 ust.'1 pkt4 i5 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r.

toz.2134 ze zm.
Ity z tego tytulu.
;1. 1 oraz art. 90

cytowanych przepisow wynika, ze zezwolenie na usuniqcie drzewa
nie wpisanej do rejestru zabytkow wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent
miasta na prawach powiiatu sprawuje funkcjq starosty, zezwolenie wydaje maiszalek wolewoo2twa.



Z dniem 1 stycznia 2Q17 r., na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody

oraz ustawy o lasach (Dz. U. 22016 r. poz.2249), weszla w zycie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ww. ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrodV oraz ustawy o lasach,

do postqpowah w sprawach, o kt6rych mowa w art. 83-87 ustawy zmienianej w arll. 1 (tj. ustawy o ochronie

prizyroOyj, wszczqtych i niezakohczonych decyzjq ostatecznq przed dniem wejsc;ia w zycie tejZe ustawy,

stoiuje siq przepisy nowe (... ). JednoczeSnie biorqc pod uwagq rozmiaroraz warto5(; przyrodniczE usuwanego

dfzewa, a takze fakt, i2 istnieje mozliwoS0 l']'owego drzewa, w bliskim

sasiedztwie miejsca, z ktorego usuwana bgd nerjej usunigcie uzaleZniono

od wykonania nowego nasadzenia drzewa lort zwyczainy (okreslonego

w podpunkcie a w punkcie 4 sentencji niniejszej decy grudnia 2Q17 r., w miejscu

wSkaranym przez wnioskodawcq w projekcie nasadzeh dolqczonym do wniosku z dn ia 02.11 .2016 r. Natom iast

z$odnie z art. B3d ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenire na usuniqr:ie przedmiotowej robinii

ulalezniono w podpunkcie b w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji od spetnienia warunku okreSlonego

w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi z dnia 11.0'4.2017 r., o sygnaturze:

WpN-1i.64011b1.2012.wtS, w sprawie wydania zezwolenia na odstgpstwa od zakazow obowiqzujqcych

w stosunku do dziko wystqpujqcych gatunk6w zwierzqt objqtych ochronq. Uwzglqdniajqc okreSlony w decyzji

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi termin realizacji zezwolenia na zniszczenie gniazd

i siedlist<a iierp6wki Streptopetia decaocto (gatunku ptaka objqtego obecnie ochronq Scislq na podstawie

rQzporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzqt -

Dz.lJ. z-2016 r. poz.2183), termin usuniqcia robinii akacjowej wyznaczono do dnia 31 grudnia 2017 r.

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczonojak sentencji.

Por.rczenie:
,1i Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w t-odzi, 
-wniesione 

za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa 'L-odzkiego, tnr terminie 14 dni od daty

7,.

jej otrzymania (art. 127 S 1, 129 S'1 i $ 2.(p.deksu poqtqpowania administracyjnergo).
przed 

-uplywem 
terminu do wniesienia'odwolania decyzia nie ulega wykonarriu. Wniesienie odwolania

w terminiewstrzymuje wykonanie degyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

Decyzla podlega wykonaniu prZed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna zZqdaniem
wszystkich stron (art. 130 S 4 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Usunigcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzli potraktowane zostanie
jako usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie p'odstawQ do wymierzenia

administracyjnej kary pieniqznej (art. BB ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

Je5li posadzone w zamian za usuniqte drzewo nasadzenie zastgpcze, o kt6rym mowa w podpunkcie a

w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa zywotno5c;i po 3 latach od dnia uplywu terminu

wskazanego w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn

zale1nych od posiadacza nieruchomoSci, naloZony zostanie.ponownie w drodze decyzji obowiqzek
posadienia drzewa. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie z zezwoleniem bqdq

mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji tiart. BO ust. 2 t 3 ustawy

o ochronie przyrody).
Uzyskanie niniejszej decy4i na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow

doiyczqcych niszczenia gniazd; jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk pta\ow, schroniefi zwierzqt objqtych

ochronq prawnq (art. Siustawy o octrronie przyrody)-oraz humanitarnego traktcrwania zwierzqt Ozit<ictr.

W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie

wykonywania przedmiotowej decyzji, nale|y wstrzymac wycinkq clrzewa oraz';zwrocii si9 ze stosownym

whioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bz1d2 Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza decyla nie jest tozsama z uzyskaniem

zezwolenia na odstqpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art..52 ust. 1 ustawy o ochronte przyrody.
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Zwolniono z oplatv skarbowei
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1g27) - zalqcznik
do ustawy, cz. lllpkt 44,kol.4, pkt6.
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