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D E C YZJIA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, art. g3d ust. 1, art. g6 ust. 1pkt 4 i 10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o oohronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U.2201g r.,poz. 142 ze zm.) oraz arL,104 ustawy z dnia j4 czeruvca 1960 r. _ XoOeki postqfowania administracylnego

(ekst jednolity: Dz. U.22017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia21.OS.Z011 r. znak:
ZZM.WZM.ZT. 50 1 . 69. 20 1 8.BZ o wydan ie zezwolen ia na
ijednego klonu zwyczajnego (drzewo nr 2\ z terenu
o numerach 203117 i 203119 w obre
t-odzkiego w dniu 04.06.2018 r. przez
koresponde ncji'. Zarzqd Zieleni Miejrski
wydania zezwolenia na usunigcie rlrzewa o num
t-6dzkiego

1r;

RSil.71 20.'1 .283.201 8.AW Lod2, dnia 11 czerwca 2018 r

orzeka:
Zezwolic Gminie Miasto Lod2 na usuniqcie jednej sztuki klonu zwyczajnego (drzewo nr 2, a obwodzie
pnia 50 cm, mjerzonym na wysokoSci 130 cm) z terenu dzialki ewioen6yln-e1 nr 203119 w obrqbie B-47przy ul. Lutomierskiej w t_odzi, na wysokoSci posesji nr 3.

Okre5li6 termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1 , do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Nie nalicza6 oplaty za usuniqc;ie drzewa, wymieni<lnego w punkcie 1, na podstawie art. g6 ust. 1
pkt 4 i 10 ustawy z rjnia 16 kwietnia 2004 r. o ochrorie pzyrody.

I

UZASADNI[:NIE
Dnia 04.0€i 201i3 r. do tlrzgdu |aglslgtkowskiergo Wojew6dztwa t-6dzkiego wptynqt wniosek

Gminy Miasto t-6d2 (pisnro znak:zzM.wzu.zT.5o1.69.2o'\-8.Bzzdnia21.o5.2}1a r.1o wyoanle zezwotenia
na usunigcie 1 szt. lipy drobnolistnej (drzewo nr 1, o obwodzie pnia 93 cm) i .1 szt. klonu
(drzewo nr 2, o obwodzie 

-pnia 
S0 cm) z terenu nieruchr)mo5ci przy ul. Lutomierskiej 3 w

o numerach 203117 i20i\119 w obrgbie B-47).W uzasadniraniu podano, 2e drzewasa sucne.
zwr6cono siq z
miejsca do ich
i telekomunikac

W toku
znajduje sig drzewo nr 1, stanowi pas drogowy d
Natomiast dzialka nr 203119 w obrqbie B-47, na teren
przy ul. Lutomierskir-.j (bez numeru) w t_odzr.

W wyniku oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 07.06.2018 r. przez inspektora
Urzqdu Marszalkovtrskiego Wojew6<12:twa t-ddzkiego, ustarlono, ze objgte wnioskiem drzewo o numerze
inwentaryzacyjnym 2 to klon zwyczajny (o obwodzit
znajdujqcy siq na terenie dzialki nr 2O3lj9 w obrebi
posesji nr 3. Przeclmiotowe drzewo jest obumarl-e;
(odchylenie drzewa od pircnu wynosi okolo 20 stopni)
pieh klonu jest juz takze w znacznej czqsci pozbawio

na pniu stwierdzono jeden
posiada wartoSci przyrodni
nowych w jego obrqbie n

umaft z ezaleZnych od wnioskodawcvgrozenie hstwa ludzi (ma pochyloni,
nieje zag podczas silnego wiatru zlamie

przernieszczajqcych siq w poblizu osob), dzialajqc



w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 4 i 10 ustawy z drria 16 kwietnia 200,4 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:

Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.), Marszalek Wojew6dztwa t-odzkiego udzielil zezwolenia na jego
oplaty z tego tytulu. Podstawg i w przedmiotowym
rt. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1 i art. 90 Z treSci cytowanych
zwolenie na usunigcier drzewa lu rmoSci wydaje w6jt,

miasta (z wyjqtkiem nieruchomoS I rejestru zabytk6w)'
a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach p

marszalek wojewodztwa. Jednocze5nie biorqc trrod u

przyrodniczej i warto6ci kulturowej oraz walor6w kr
nasadzeh z uzbrojeniem podziemnym istniejqcym w
technicznego uzbrojenia terenu, dostQpnej rla p

(http://mapa.lodz.pl) wynika, ze moglyby one kolidowa6 z sieciq eperrgetycznq i sieciq telekomunikacyjnql,
odstqp kt6rym mowa w a(. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

objqtej wnioskieq| lipy drobnolistnej. zawarte zostanie
w oqrg r,rzez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w t-odzi,

zgodni tnia 2004 r. o ochrgnie przyrody,

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczonojak w sentencji.

l"bT"l,ii;szej decyzji przystuguje stronie odwotanie oo s"Jnorrqdowego Kolegium odwolawczego
w t-odzi, wniesione za po6rednictwem Mars;zatka Wojew6dztw! toOzfiego, w terrninie 14 dni od daty
jej otrzymania (art. 127 51, 129 S 1 iS 2 Kocileksu

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwr:lania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwol
odwolania wobec organu administracji public;znej,
Wojewodztwa t-6dzkiego o6wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawonnocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu

(art. 130 $ 4 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
5. Usuniqcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 ji niniejszej clecyzli potraktowane

zostanie jako usunigcie drzewa bez wymaganego co stanowirl bgdzie podstawg

do wymierzenia administracyjnej kary pienig;tnej (art. 88 ust. 1 qkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie tlrzewa nie od obowiqzku przerstrze gania zakazow

dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych siedlisk ptakow, schronieh zwierzqt
objgtych ochronq prawnE @rI. 52 ustawy o rlchronie przyrody)
dzikich.

h u m a n ita rn eg o traktowa nia zwierzql

W przypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi betrd? gniazd w trakcie

postqpowania adm inistracyjnego).
Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do vrqniesienia odwolania, gdy jest zgodna

wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy wstrzymad wycinkQ drzewa orazzwr5cie siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska pqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony

a Dy rektot' epadalLentu


