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DECYZJA

orzeka:

6"
w obrqbie B-8 lub 169/30, 169114,171136 w obrgbie B-7 w Loclzi r

7aha,,ri^-^a n-:-^ i r:-^1^

ewidencyjnych nr 1t22, 1165

Zoboytiqza6 Gming Miasto L6dz do przedlo2enia Marszdftowi Wojew6dztweoswiadczenia o wykonaniu obowiqzku nasadzeh zastgpczyin, w termlni" ta oniwykonania, podaiqc faktycznq datqr posadzenia oraz =iq"="iac pran sytuacyjny z

t5dzkiego
od dnia ich
zaznaczonE

Wojew6dztwa

lokalizacjq posadzonych rJrzew.
plan sytuacyiny z

UZASADNIENIE

Gmina

Dzialalqc na podstawie-art. 83 ust. 1 pkt. 1., art. 83a ust. 1, 2a,arI,. B3c ust. 1, 3, art. g3d ust. 1,2, art.86 ust' 1 pkt 4 i 5, art' 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2oo4 roku o ochronie pzyrody (t. j. Dz. L). z 2o1gr",poz" 142 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcal1960 roku_ (olu'r.r"i";A;"*;;i;
administracyjnego (t l: P1-^9, zlolz r., poz..izsz ryzm.), po rozp,atrzeniu wniosku Gminy Miasto t-6d2znak:ZZM.WZM-ZT-501.1978.2017.tiL'z dnia 15.12.2017 r oiwvdanie zazruntanio na usunigcie

obwodzie pnia 260 cm il;i=r"J;276 cm,219 cm, 260 cm, gieiskid; i+e
ych nr26t10, wobrqbie B_7 8, wtarsialek

obwodzie pnia 260 cm oraz
276 cm, 219 cm,260 cm,
dzialkach ewidencyjnych nr
drogowe. Lokalizacja drzew

2.
vyo^q4or rd zusr.ild na mapte dolEczonej do wniosku.
Okre6lid termin u ia 2g tutego ZOlg r. '
Nie nalicza6 opla na podst-wie art. 86 ust. 1 pkt4 is ustawy z dnia 16 kwietnia2004 r. o ochronie
Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usunigcie dzew wymienionych w punkcie 1 sentencji decyzjiod zastqpienia ich prze:z Gminq Miasto tooz nowymi nasadzeiriami -'szescioma kasztanowcamiczerwonymi, o dobrze wyKsztatconych koronach i prawidlowo ufbrmowanych nryr"cn kozeniowych,o obwodach pni nie mniejiszych ni2 1!j cm (pomiar na wysokosci 1Q0 cm). 

'- r'-v vvyvvqqvr I pr r I rE | | rr rejszyun (il. lD cm (pomrar na wysokosci 100 cm).
9."Flje .-.") termin wykon nia nasacrzefi zastgpczych io dnia 31 bil;i;b) lokalizacjg wykonania nasadzeri zastepCzych na terenie dzialek ,

9."Ffje .-.") termin wykon nia nasactzefi zastgpczych do dnia 3i 
-b;j;i" 

2019 r.,

4.

Y::,lljilz,^ylrJ?lit?,do Marszatka wojew6dftw" Lodzkiego z prosbq o wydaniezezwolenia na usuniqcie jednego kronu zwyczajnego o on*oj.ie-p;; re6";-";;'';;i;
Il':13:""y^".?,:^1y:^=:Jiy:.1 ? 

o-1d_o_1?:l p\'^2s? ,i, ziq 9n, ztl)cm, zr'g cm, zoo "., znajdujqcychsiq przv nieruchomos_ci p zy. ul. Zgierskiej 2+aw Lodz:, na oziaixa{il;ilj;y;;;;i10* 
"f,-"do]ljB-7 oraz 1122 i 1/65 w obrqbie B-8 W uzasa Inieniu wGiepi4nia iaxo'priyczynq zamierzoneqoynq zamterzonego

:,:i:,-e_":lylgiiT::"_l:,':yiguchnieiq Lokarizacja d;;;li;;iA;;;r;"-riJJ'J:r;iff';;J"Y;
::L1Tl?: T:?,::!1.9w'gcej zatq.,=zniksraficzny downioJu.-os;i;;;=;,i" ,*^i"j, ;:l_* ;;:i;ewidencyjne sq wlasnosciq Gminy tvli;asto todz. -l- v4'qt^l

usuwanych, tj. na dzialkiach ewidenr:yjnych 1122,
w obrqbie B-7 w Lodzi.



1

2

w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a
o ochronie przyrody. Z tre5ci cytowanych przepisow
ewu z terenu nieruchomoSciwydaje wojt, burmistz
nie dotyczy usunigcia drzerwa lub kzewu z terenu

abytk6w - wojerwodzki konserwator zabytk6w. Gdy
funkcjg starosty, czynnoSci wykonuje marszalek

4 i 5 cyI. ustawy za usuniqc;ie drzew nie nalicza sig
zehstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach
uchu drogowetJo. Usunigcie drzew wymienionych
ne zostalo od posadzenia nowych drzew zgodnie
zsze pod uwagQ, ozeczonojak w sentencji.

Pouczenie: i

Od niniejszej decyzji przysluguje s{ronie odwotanie do Samozeldowego Kolegium Odwolawczego
ojew6dztwa t_r5dzkiego, w terminie 14 dni od daty

stgpowania admin istracyjnr-.go).
ecy4a nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
$ 1 i2 Kpa).
rona moze zrzec siq prawa do wniesienia odwolania
ydal decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
iu sig prawa do wniesienia c,dwolania przez ostatniq
a iprawomocna (art. 127a91 i2 Kpa)

odwolania, gdy jest zgodnar zZqdaniem wszystkich
wniesienia odwofania (art.130 g a Kpa ).
za usunigte drzewa nie zachowajq zywotnoSci po 3
kcie 5a sentencji decyzli lub przed uptywem tego
a nieruchomo(;ci, nalozony zostanie ponownie

4

6

w drodze decyzji obowiqzek ich ppsadzenia. W pzypadku niewykonania nasadzeri zastqpczych
zgodnie z zezwoleniem. beda mialv zastosowanie przepisy' o postgprowaniu egzekucyjnym
w administracji (art. 86 ust. Z i 3 ustarfvV z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie-przyrody).

b Usunigcie drzew poza terminem okristonym w punkcie 2 sentencji decyzji poiraitowine zostanie jako
usunigcie drzew bez wymaganegQ zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawq do wymierzbnia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuliqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku prrzestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, sch6nieh zwierzqt
objgtych ochronq prawnq (art. 5? uoop) oraz humanitarneqo traktowiania zwierzar dzikichoojQtycn ocnronE prawnq (art. 57 uoop) oraz humanitarnego traktowiania zwierzqt dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecndSci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotgwej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkq drzew oraz zwroci6,sig ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektbra Oinroni Srodowiska bqd2
Regionalnego Dyrektora Och.rony Srodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza decyzja nie jist
to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawaftych rnr art. 51 ust. 1i art. 52
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Prolekt niniejszei decyzii zostal uznany za uzgodniony wobec niewyra2enia stanowiska Regionalnego
Srodowiska w t-odzi w ciqgu 30 dni.

1.

Otrzvmuia:

Gmina Miasto t-6d2
Adres do korespondencji:
Zazqd Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 t_6d2

Zwolniono z oplaty skarbowej
(zatqcznik do ustawy z dnia 16 listopada ZO0O ioku o oplacie skarbowej)

I

al. Pilsudskiego 8

90-051 t-od2
lvww.lodzkie.pl

tel. l+48142 663135 30

'fax l+48142 663i35 32
s e k reta ri at. ro (P-]gdLKteJl

(/ut


