
Ma rszalek Wojew6d ztw a L6dzkiego

RS|1.7120. 1 .167 .2018.AK Lr5d2, dnia L3 -*;o- 2018 r.

Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt,6rym mowa w punkcie 4, do dnia i]1 qrudnia
2019 r.:

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. g3a ust.

art.86 ust. 1 pkt4,5 i10, art. t90 ustawyzdnia,16 kwi
z 2018 t., poz. 142 ze zm.) oraz arl.
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U
Miasto LOd2 z dnia 21.02.2018, znak'. zlZ
jednej sztuki drzewa z terenu pasa d
w t-odzi (dzialka nr 1120 w obrEbie B-49), Marszale

otzeka:
1 e Miasto t-6d2, na usuniqcie jednej sztuki lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 103 cm,

na^terenie pasa drogowego ul. Julianowskiej na wysokoSci nr 24 w Lodzi (dzialka
1120.w obrgbie B-49), zgodnie z lokalizacjq wskazanq przez wnioskodawcq na r"pi"
niosku.

2' Okre6li6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 marca 201g r.

3. Nie naliczac opfaty za usuniqcier drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. g6 ust. 1
pkt 4, 5 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrooy.

4. zezwolenia na ienionego w punkcie 1, od wykonania
L6d2, nasadzen uki drzewa, nalezqcego do gatunku lipa
rze wyksztalcon uformowanej bryle 

-korzeiiowei 
oraz

mniejszym ni212 100 cm).

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, na terenie pasa
drogowego ul. Julianowskiej na wysokoSci nr 28 w Lodzi (dzialka ewidencyjna nr 1120 w obiqbie
B-49), zgodnie zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

6. Zobowiqzac Gming Miasto L6d2 do przedlo2enia w Urzgdzie Marszalkowskim Wojewodztwa
L6dzkiego informacji o wykonaniu nasadzenia za , o kt6rym mowa w punkcie 4jw terminre
14 dni od dnia jego wykonania, wraz z podaniem fa ty posadzenia drzewa oraz zatEczeniem
planu sytuacyjnego z zaznaczonq lokalizacjq posadz wa.

UZASADNIENIE
Do Urzgdu Marszalkowskiego \A/ojew6dztwa L6dzkiego wplynql wniosek z dnia 21.02.201g, znak:

tsu Eewa, znajdujqcego siq
r2 rjt2}wobrqbieB_49),
Ze tki pnia i silnie zamiera.

do gatunku lipa

sperni ' k? 
",:i1il;rj'.".H

yrody (

owych,
u 21.(

amie siq i przewr6ci w kierunku chodnika lub ulicy.



Majqcpowyzsze na uwadze, dziallqcwoparciu oart.86 ust. 1 pkt 4,lii10 ustawyzdnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2O1E t., poz.142 ze zm.) Marszialek Wo.iew6dztwa L6dzkiego udzielil
zezwolenia na usunigcie ww. lipy drobnolistnej bez pobrania oplaty' z tego tytulu. Podstawg prawnq do
wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi takZe art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie
przyrody. ZtreSci cytowanych przepis6w wynika, 2ezezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypa'dku gdy zezwolenie dotyczy
usuniqcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej czqSci wpisanej do rejestru zabytk6w -

wojew6dzki konserwator zabytk6w. Jezeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty,
czyn noSci wykon uje marszalek wojew6dztwa.

W celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta, zezwolenie na usuniqcie drzewa
wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji zostafo uzaleZnione od wykonania nowego nasadzenia
z gatunku lipa drobnolistna, na terenie pasa drogowego ul. Julianowskiej na wysokoSci nr 28 w Lodzi (dzialka
ewidencyjna nr 1120 w obrqbie B-49).

Podczas oglgdzin terenowych w obrqbie przedmiotowego drz:ewa nie stwierdzono obecnoSci dziko
wystgpujqcych gatun k6w chronionych.

Zgodnie z treSciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji, uznano za
uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, w zwiqzku z niewyraZeniem
stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszergo zezwolenia.
Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w Lodzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa L6,dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 i $ 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulelga wykonaniu. Wniesienie odwolania

w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. '130 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moie ztzec siq prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq (art. 127a $ 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu przed upfywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem
wszystkich stron (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 zezwr:lenia, co stanowi6 bgdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pienigZnej (art. E8 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. JeSli posadzone w zamian za usunigte drzewo nasadzenie zasl.gpcze, o kt6rym mowa w punkcie 4
sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa 2ywotnoSci po 3 latach od dnia upfywu terminu wskazanego
w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z ptzyczyn zaleZnych od posiadacza
nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownie w drodze decy'zji obowiqzek posadzenia drzewa.
W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie z zezwoleniem bqdq mialy zastosowanie
przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji, (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia orC obowirlzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zwierzqt
objqtych ochronq prawne @r1. 52 ustawy o or:hronie przyrody) oretz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

B. W przypadku stwierdzenia obecnoSoi gatunk,6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bEd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzymaC wycinkq drzewa oraz zwr6ci6 sig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bq'il Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza decyla nie jest tozsama
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1

przyrody.



Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto L6dZ

Zieleni Miejskiej
ul. Kpnstantynowska
94-303 L6d2

2. ala

Zwolniono z oofatv skarbowei.
Podstawa: uistawa z dnia 16

al. Pilsudskiggo 8
90-051 L6dZ
www.lodzkie.pl

2006 r. o oplacie skarbowej - zalqcznik do

663 35 30
663 35 32

.ro@lodzkie.pl

lll pK 44, kol. 4, pkt 6.
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