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Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz
art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o olhronie przyrody. Z treSci eytowanych przepisow wynika,
2e zezwolenie na usunigcie dzewa lub kzerwu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, burrnistz albo
prezydent miasta, a w przypadku gdy zezlyolenie dotyczy usunigcia drzewa lub krzewu z terenu
nieruehomoSci lub jej czqsci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w. Gdy
prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci wykonuje-marszalek
wojewodztwa.

Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt,t, 5 cyt. ustawy za usunigcie drzew i krzewow nie nalicza
sig oplaty w przypadku drzew lub krzew6w zagra2alqcych bezpieczeristwu ludzi i mienia w istniejqcych
obiektach budowlanych oraz ruchu drogowego, a takie sytuacje wystgpujq w omawianych przypabt<acn.

Biorqc powyzsze pod uwagg, otzeczcnojak w sentencji.

Projekt niniejszej decyzji zostal uznany za uz1;odniony pzez Regionalnego Dyrektora ochrorry Srodowiska w t-odzi
wobec niewyrazenia stanowiska w terminie 30 dni od dnia otzymania projektu zez.wolenia.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po5rednictwem Marszalka Wojew6dztwa Lodzkiego, w terminir: 14 dni od daty fej
otrzymania (arl.127 S 1, 129 51 i52 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolilnia decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
wterminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 1 i2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolaria strona moze zrzec sig prawa do wnilesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktirry wydal decyzjg" Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojewodztwa L6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolarnia przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje siq ostal:eczna i prawomocna (art. 127ag 1 i2 Kpa).
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jestzgodnAz2q<lanienl wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekty siq pralva do wniesienia odwolania (art.130 $ ,4 Kpa ).
Jezeli nasadzenia zastgpcze posadzone w zamian za usunigte drzewa nie zachowajq zywotnosci po 3
latach od dnia uplywu terminu wskazanego \M puRkcie 5a sentencji decyzji lub pn:ed-uptywem iego
terminu, z ptzyczyn zale2nych od posieLdacza nieruchomoSci, nalo2ony zostanie 

- 
ponown-ie

w drodze decyzji obowiqzek ich posadzenia. W pzypadku niewykonania nasaelzeri zastqpczych
zgodnie z zezwoleniem, bqda mialy za:iitosowanie przepisy o postgpowaniu egzekubyjnym
w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyroely)"
Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym lv punkcie 2 sentencji decyzji potraitowane zostanie jako
usunigcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie podstawq do wymierz-enia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie dr:rew nie zwalnia od obowiqzku przestzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci rnlodocianych oraz siedlisk ptak6w, sehr-onieh zwierzqt
g_bjqtych ochronq prawnq (arl.52 uoop) oraz numanitarnego traktowania zwierzqt dz:ikieh.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, or;toi bqd2 gniazd
w trakeie wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstzyma6 wycinkg drzew i kzew6w oiazzwrocie
]tQ ze stosownym wnioskiem do Generalnel;o Dyrektora Ochrony Srodowiska b;1d2 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gd12 niniejsza decyla nie jest tozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawantych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawv o ochronie
przyrody.
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