Warszawa, dnia 21 października 2022 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE
WPN-I.6401.592.2022.MD
DECYZJA
Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.) – dalej „uoop”, oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) – zwanej dalej „Kpa”,
po rozpatrzeniu
wniosku Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy,
z dnia 04 października 2022 r. (data doręczenia – 05 października 2022 r.), znak: ZGN-ADK1/AA/W/00274/703/16/1/2022/EZ5, reprezentowanego przez Panią Annę Watras – Zastępcę dyrektora
ds. Lokalowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście
m. st. Warszawy, w sprawie wydania zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do
szpaka zwyczajnego (Sturnus vulgaris) w związku z koniecznością usunięcia drzewa z gatunku klon
pospolity, o obwodzie pnia 125 cm, w złym stanie fitosanitarnym, zagrażającego bezpieczeństwu ludzi
i mienia, zlokalizowanego na terenie na dz. ew. nr 39/6 obręb 5-03-01, przy ul. Orlej 11 w dzielnicy
Śródmieście m. st. Warszawy,
orzekam
1. Zezwolić Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy,
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, na niszczenie siedliska, będącego obszarem rozrodu, wychowu
młodych lub odpoczynku oraz niszczenie gniazda w stosunku do szpaka (Sturnus vulgaris) poprzez
usunięcie drzewa z gatunku klon pospolity, o obwodzie pnia 125 cm, w złym stanie fitosanitarnym,
zagrażającego bezpieczeństwu ludzi i mienia, zlokalizowanego na terenie na dz. ew. nr 39/6 obręb
5-03-01, przy ul. Orlej 11 w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
2. Ustalić następujące warunki realizacji zezwolenia:
1) niezwłocznie po zakończeniu prac, nie później niż do dnia 28 lutego 2023 r., Wnioskodawca
zamontuje na terenie działki ew. nr 39/6 obręb 5-03-01, przy ul. Orlej 11 w dzielnicy Śródmieście
m. st. Warszawy, na drzewie nieprzeznaczonym do usunięcia, w ramach kompensacji
przyrodniczej skrzynkę lęgową typu „B”;
2) miejsce i sposób montażu oraz parametry techniczne skrzynki należy uzgodnić z ornitologiem;
3) skrzynkę lęgową należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym i w miarę potrzeb dokonywać
jej naprawy lub wymiany na nowe;
4) skrzynkę lęgowe należy zawiesić na wysokości 3-5 m nad ziemią.
3. Ustalić termin realizacji zezwolenia do dnia 31 grudnia 2022 r.
4. Zobowiązać Wnioskodawcę do przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska
w Warszawie (ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa) do dnia 28 lutego 2023 r. sprawozdania
z zakresu wykorzystania zezwolenia i dokumentacji fotograficznej potwierdzającej montaż skrzynki
lęgowej wraz ze szkicem sytuacyjnym przedstawiającym lokalizację tej skrzynki

UZASADNIENIE
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy,
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, wystąpił z wnioskiem znak: ZGN-ADK1/AA/W/00274/703/16/1/2022/EZ5 z dnia 04 października 2022 r. (data doręczenia – 05 października
2022 r.), do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, w sprawie wydania zezwolenia
na niszczenie siedliska, będącego obszarem rozrodu, wychowu młodych lub odpoczynku oraz niszczenie
gniazda szpaka zwyczajnego (Sturnus vulgaris), w związku z koniecznością usunięcia drzewa z gatunku
klon pospolity o obwodzie pnia 125 cm, w złym stanie fitosanitarnym, zagrażającego bezpieczeństwu
ludzi i mienia, zlokalizowanego na terenie na dz. ew. nr 39/6 obręb 5-03-01, przy ul. Orlej 11 w dzielnicy
Śródmieście m. st. Warszawy. Na drzewie stwierdzono występowanie jednej dziupli ww. gatunku.
Na podstawie art. 10 § 2 Kpa, mając na uwadze uwarunkowania wskazane we wniosku – konieczność
usunięcia drzewa w celu zapewnienia właściwego stopnia bezpieczeństwa ludzi i mienia, Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie odstąpił od zasady, o której mowa w art. 10 § 1 Kpa.
Załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego.
Na podstawie § 1 pkt 1 lit. a, w związku z § 2 i załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183, z późn. zm.), szpak
(Sturnus vulgaris) objęty jest ochroną ścisłą.
Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 7 i 8 uoop, § 6 ust. 1 pkt 7 i 8 ww. rozporządzenia zakazuje się niszczenia
siedlisk, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych lub odpoczynku oraz niszczenia gniazd
ptaków objętych ochroną gatunkową.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 2 oraz art. 56
ust. 4, w związku z art. 52 ust. 1 pkt 7 i 8 uoop, może zezwolić na obszarze swojego działania - na
terenie województwa mazowieckiego - na odstępstwa od zakazu niszczenia siedlisk, będących obszarem
rozrodu, wychowu młodych lub odpoczynku oraz niszczenia gniazd gatunków objętych ochroną ścisłą.
Zezwolenie na wymienione zakazy może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych,
jeżeli nie jest szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących
populacji chronionych gatunków zwierząt oraz w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek
wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt 1-7 uoop.
Mając na uwadze uwarunkowanie wskazane w art. 56 ust. 7 pkt 3 uoop, a także treść wniosku, z dnia
04 października 2022 r. (data doręczenia – 05 października 2022 r.), znak: ZGN-ADK1/AA/W/00274/703/16/1/2022/EZ5 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie odstąpił
od określenia liczby osobników szpaka, których dotyczy niniejsze zezwolenie. Powyższe nie jest
możliwe do ustalenia. Wnioskodawca ograniczył się jedynie do wskazania, że wniosek dotyczy jednego
gniazda w dziupli ww. gatunku.
Przenosząc opisane powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy, należy stwierdzić,
co następuje.
W zakresie ust. 1 sentencji decyzji, w przedmiocie postępowania może być wydane zezwolenie na
niszczenie siedliska, będącego obszarem rozrodu, wychowu młodych lub odpoczynku oraz niszczenie
gniazda szpaka. Czynności będą realizowane poprzez usunięcie drzewa z gatunku klon pospolity,
o obwodzie pnia 125 cm, w złym stanie fitosanitarnym, zagrażającego bezpieczeństwu ludzi i mienia,
zlokalizowanego na terenie na dz. ew. nr 39/6 obręb 5-03-01, przy ul. Orlej 11 w dzielnicy Śródmieście
m. st. Warszawy.
W trakcie postępowania prowadzonego w niniejszej sprawie wykazano istnienie przesłanek
uzasadniających wydanie zezwolenia. W przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę cel wykonania
czynności – zapewnienie bezpieczeństwa ludzi poprzez usunięcie drzewa, które zagraża bezpieczeństwu
ludzi i mienia – brak jest rozwiązań alternatywnych, gdyż nie jest możliwe osiągnięcie zakładanego celu
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przy użyciu innych metod. Mając powyższe na uwadze, zachodzi tu przesłanka z art. 56 ust. 4 pkt 3
uoop, który stanowi, iż wydanie zezwolenia leży w interesie bezpieczeństwa powszechnego.
Rozważając drugą generalną przesłankę do wydania zezwolenia, określoną w art. 56 ust. 4 uoop,
w zakresie wpływu wnioskowanych czynności na zachowanie we właściwym stanie ochrony dziko
występujących populacji gatunków chronionych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie oparł się o następujące publikacje: Wilk T., Chodkiewicz T., Sikora A., Chylarecki P.,
Kuczyński L. 2020. Czerwona lista ptaków Polski. OTOP, Marki; Chylarecki P., Chodkiewicz T.,
Neubauer G., Sikora A., Meissner W., Woźniak B., Wylegała P., Ławicki Ł., Marchowski D., Betleja
J., Bzoma S., Cenian Z., Górski A., Korniluk M., Moczarska J., Ochocińska D., Rubacha S., Wieloch
M., Zielińska M., Zieliński P., Kuczyński L. 2018: Trendy liczebności ptaków w Polsce. GIOŚ,
Warszawa; Kuczyński L., Chylarecki P. 2012: Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski.
Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy. GIOŚ, Warszawa.
Szpak (Sturnus vulgaris) jest gatunkiem licznym i rozmieszczonym dość równomiernie. Najliczniej
występuje w miastach i regionach gęsto zaludnionych oraz o urozmaiconym krajobrazie rolniczym.
Krajowa populacja szpaka jest szacowana na 5,1 mln dorosłych osobników. Trend liczebności populacji
wykazuje obecnie tendencję spadkową.
Biorąc pod uwagę powyższe dane o rozpowszechnieniu i wielkości krajowej populacji oraz wskazany
czas na realizację czynności, dla których udzielane jest zezwolenie (niszczenie siedliska, będącego
obszarem rozrodu, wychowu młodych lub odpoczynku oraz niszczenia gniazda gatunku objętego
ochroną ścisłą) poprzez usunięcie drzewa stwarzającego zagrożenie dla ludzi i mienia, należy
stwierdzić, że wydanie zezwolenia nie wpłynie szkodliwie na zachowanie we właściwym stanie ochrony
dziko występujących populacji szpaka (Sturnus vulgaris).
Na podstawie art. 56 ust. 7 pkt 9 uoop, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie określił
w ust. 2 sentencji decyzji warunki realizacji niniejszego zezwolenia. Niezwłocznie po zakończeniu prac,
nie później niż do dnia 28 lutego 2023 r., Wnioskodawca zamontuje na terenie działki ew. nr 39/6
obręb 5-03-01, przy ul. Orlej 11 w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, na drzewie
nieprzeznaczonym do usunięcia, w ramach kompensacji przyrodniczej skrzynkę lęgową typu „B”;
miejsce i sposób montażu oraz parametry techniczne skrzynki należy uzgodnić z ornitologiem; skrzynkę
lęgową należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym i w miarę potrzeb dokonywać jej naprawy lub
wymiany na nowe; skrzynkę lęgową należy zawiesić na wysokości 3-5 m nad ziemią. Kompensacja
przyrodnicza w postaci zawieszenia skrzynki lęgowej typu „B” ma służyć zachowaniu areału lęgowego
szpaka.
Informuje się ponadto, że na podstawie art. 56 ust. 7a i 7j uoop Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Warszawie, w celu zapewnienia prawidłowego wykorzystania zezwolenia, dokonuje
kontroli spełniania przez Wnioskodawcę warunków w nim określonych, a także cofa zezwolenie, jeżeli
warunki te nie są spełniane.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, na podstawie uregulowania art. 7 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142), odstąpił od pobrania
opłaty skarbowej za wydanie niniejszego zezwolenia.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie (ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa), do Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.
W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji I instancyjnej, strona nie może
złożyć w tej sprawie również skargi do sądu administracyjnego.
Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa dobrowolne wykonanie decyzji nieostatecznej jest możliwe w przypadku,
gdy w sprawie występuje tylko jedna strona, a decyzja jest zgodna z jej żądaniem. Uprawnienia i/lub
obowiązki wynikające z decyzji mogą być również wykonywane przed upływem terminu do wniesienia
odwołania, jeżeli w sprawie występuje więcej niż jedna strona, interesy współuczestników nie są
sprzeczne, a treść decyzji była zgodna z ich żądaniem.
Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie
Aneta Adamska
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie Regionalnego Konserwatora Przyrody
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:
1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Szwoleżerów 5,
00-464 Warszawa – (wysłano ePUAP)
2. aa
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