
Ma rszalek Wojew6d zfnu a t6dzkiego

RSll. 71 20 1 .17 1.2018.AK L6d2, dnia 6 d'tal* 2018 r.

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

art.86 ust. 1 pkt4,5 i10, art.90 ustawyzdnia 16 k
z 2018 r., poz. 142 ze zm.) oraz arl. 104 ustaw
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.
Miasto L6d2 z dnia',28.02.2018 r., znak'. ZZM.WZM
dw6ch sztuk drzew znajdujqcych siq przy ul. Niciar
w obrqbie W-22), Marszalek Wojew6dztwa t_6dzkiego

orzekal
1' Zezwoli6 Gmi na usun $zturki lipy drobnolistnej o obwodzie pnia72 cm - nr

inw. 1, znajduj ie pasa 
_til. trliciarnianej na wysbkosci nr 22 w Lodzi (dzialka

ewidencyjna n w-22), okalizacjq wskizanq'przez wnioskodawcq na mipie
dolqczonej do

2' OkreSli6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 marca 2019 r.

3. Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzewa,
pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

4.

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o ktdrym mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnra
2019 r.;

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastgpczegc{, ,t kt6rym mowa w punkcie 4, na terenie dziatki
ewidencyjnej nr 3{l/18 w obrqbie W-2.2 przy ul. li.{ic;iarnianej na wysokoSci nr 2i w Lodzi, zgodnie
zlokalizaQqwskaz:anq przez wnioskodawcq na mpple dolqcionej do wniosku

6. 6 Gming w Urzgdzie Mainformacj pczego, o kt6rym
nia jego w :znej daty posjdz
cyjne,go z: go drzewa.

UZASADNIENIE
Do Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa

ZZM.WZM.ZT. 50 1 . 6. 2t0 1 8. WS, o wydan ie zezwolen ia

l. Niciarnianej na wysoko6ci nr 22 w Lodzi. Wniosek
st. 1 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (tekst jednolilly: Dz:.U. 22018 t., poz. 142 ze zm.).
W wyniku oglqdzin terenowych, przeprowa

Wojew6dztwa L6dzkiego w dniu 20.03.2019 r.,
wymienionego w punkcie 1 sentencj
posiada pr6chniejqcy ubytek komi
Z uwagi na oslabione wla$ciwo5ci
w kierunku chodnika lrub ulicy. Majqc powyzsze na uwadzp, dzialalqc w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 4, S i 10



ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz,U. z 2018 r., poz. 142L ze zm.) Marszalek
Wojew6dztwa t-6dzkiego udzielit zezwolenia na usqnigcie ww. lipy drobnolistnej bez pobrania oplaty z tego

tytuiu. Podstawq prawnq do wydania decyzjiw przedmiotowym zakresie stanowitak2e arll. 83a ust. 1 orazart'
d0 ustawy o ochronie pizyrody. Z treSci cytowanvch I rzepis6w wynika, 2e zezwolenie na usuniqcie drzewa

lub krzewu z terenu nieiuchomo$ci wydaje w6.it, burmistrz albo prezydent miasta, ia w przypadku gdy

zezwolenie dotyczy usunigcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej czq6ci wpisanej do rejestru

zabytk6w - wol6wOOzfi konserwator zabytk6w. Jezeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq

sta rosty, czyn no6ci wykon uj e m a rszale k woj ew6dzhila
W celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta, zezwolenie na usuniqcie drzewa

wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji zqstafo uzale2nione od wykonania nowego nasadzenia

z gatunku lipa drobnolistna'Rancho', na terenie dzialki ewidencyjnej nr 38/18'w obrqbie W-22 przy ul.

Niciarnianej na wysokoSci nr 22 w Lodzi, zgodnie z lokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcq na mapie

dolqczonej do wniosku.

r
Mars;zalka Woiew6dztwa

t-6dzkieqo.
poOczas oglqdzin terenowych w obrqbie pizedmiotowego drzewa nie stwierdzono obecnoSci dziko

wystqpujqcych gatunk6w chronionych.
Zgodnie z treSciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszei decyzji, uznano za

uzgodnioiy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, w zwiqzliu z niewyraZeniem

stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia ofrzymania projektu niniejszego zezwolenia.
Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji pzysluguje stronie odwolanie do Samozqdowego Kolegiurnr Odwolawczego w Lodzi,

wniesione za po$rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art.

127 S 1, 129 S 1 i $ 2 Kodeksu postgpowania admi4istracyjnego).
2. Pzed uplywem terminu do wniesienia odwolania dQcyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania w terminie

wstzymurje wykonanie decyzji (art. '130 S 1 i S 2 Koileksu postqpowania administracyjnegct).
3. Wtraicie. biegu terminu downiesienia odwolania strona moheztzec sig prawa downiesienia odwolaniawobec

organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq (ari. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania admintstracyjnego).

4. Decyla podlega wykonaniu pzed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jesll zgodna z 2qdaniem

wszystkich stron (art. 130 S 4 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
5. Usuniqcie dzewa poza terminem okre5lonym W punkcie 2 sentencii decyzji prctraktowane zostanie jako

usuniqcie dzewa bez wymaganego zezwolenia, cQ stanowid bqdzie podstawq do wymier;zenia administracyjnej

kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt '1 ustawy o ochrortie pzyrody).
6. Je6li posadzone w zamian za usuniqte dzewo nasadzenie zastgpcze, o kt6rym mowa w punkcie 4 sentencjl

niniejszej decyzji, nie zachowa 2ywotno6ci po 3 latach od rminu wskaz:anego w punkcie 5a

sentencji Oecyzji lub pzed uplywem tego termihu, z prz h od posiaclacza nieruchomo6ci,

naloZony zostranie ponownie w drodze decyzji opowiqzek ewa. W pzypadku niewykonania

nasadzenia zastqpczego zgodnie z zezwoleniem bqdq mialy zastosowanie pzeprisy o postqpowaniu

egzekucyjnym w administracji. (art. 86 ust. 2 i 3 ustbwy o ochronie pzyrody).
7, Ulyskanle niniejszej decyzji na usunrqcie dzewa nie zwalnia od obowiqzku pzestrzegania zakaz6w

dotyczqcych nisiczenia gniazd, jaj, postaci mlodQcianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zuierzql objqtych

ochroni prawnq (art. 52 ustawy o ochronie przyroQy) oraz humanitarnego traktowania zrttiezqt dzikich.

8. W pzypadku stwierdzenia obecnoSci gatun ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, naleZy kq dzewa oraz zwr6ciC sig ze stosownym

whios(iem do Generalnego Dyrektora Ochrony Regtonalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
(art. 56 ustawy o ochronie pzyrody), gdy2 niniej5za ie jest toZsama z uzysk,aniem zezwolenia na

odstqpstwa odzakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art.52 ust. 1 ustawy o ochronie pzyrody.
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