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art. 86 ust. 1 pkt 4, 5 i 10 ustawy z d

drogowego ltl. Sikorskiego vv
po usuwanym drzewie, zgodnie
dolqczonym do wniosku.

A Zobowiqza6 Gminq tr/iasto t_odZ,
informacji o wykonaniu n
od dnia jego wykonania, wraz z
sytuacyjneg o z zaznacizona

L6dzkiego

cie drzewa, wymienionego w punkcie
ia 16 kwietnia200'4 r. o ochronie przyrody.

:i i:. I i_j :

lr'.' I .J

[:' ! i\:t L] t 
,.;

1, na podstawie

Rsll 71 20. 1 .212 2}1E.SM L6d2, dnia 44 
"="*"a2018 

r.

ust. 1 pkt 4, 5 i 10, art. 90 ustawy z dhia ,16 kwie
22018t., poz,142 ;ze zm.) oraz ari. 104 ustawy
administracyjnego (tt;kst jednolity: Dz. [. z 2Oj7 r.
Miasto t_6dZ (pismo znak: ZZM.WZM.Z|| . 50 1 .A.201
na usunrecle Jeonego dr:r"y: ,:. tereny. pasa drogowegrr ff1. Sikorskiego w Lodzi, przy skrzy2owantu
z ul. Nastrojowq (dzierlka nr 211141 w obrpbie B-9), MJrszatef WolewOdztwa l_6dzkiego

2. Okre6li6 termin usuniqcia drzewa, ionego w punkcie 1, do dnia 28 luteqo 2019 r.

Nie nalicza6 oplat za

4 UzaleZnie wydanie zezwolenia na suniqcie drzewa, 'wymienionego w punkcie 1, od wykonania przez
Gminq Miasto t-odz nasadzenia o JedneJ sztuki drzewa, nale2qcego do gatunku klon jawor
(Acer pseudoplatanus;) Materiafem
pnia, mierzonym na wysokoSci 100

ma byc sadzonka drzewa o minimalnym obwodzie
, wynoszEcym 12 cm.

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia
2019 r..

zastQpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnla

b) lokalizacjq wykonania ria zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, na terenie pasa
odzi (dzialka nr 211t41 w obrgbie B-9), w pobtizu miejsca
lokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcq w projekcie nasadzenra

Ao2enia w Uzgd:zie Marszafkowskim Wojew6dztwa t6dzkiego
a zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, w terminie 14 dni

rem faktycznej diaty posadzenia drzewa oraz zalqczeniem planu
posadzonego drzewa.

tdzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto L6dZ (pismo znak:
lutego 2018 r.) o'wydanie zezwolenia na usunigcie jednej sztuki
Srkorskiego w t-orizi, przy skrzy2owaniu z ul. Nastropwq (Oziatfa
iu wniosku podano, 2e drzewo jest martwe. Wniosek spelnial

UZASADNIEI!IE
Do Marszalk:l Wojew6dztwa

22M.W2M.2T.501.8.201 B. EtW z dnia 21
klonu jawora z terenu pasa drogowego
nr 211141 w obrqbie B-9) W uzasad
wymagania formalne okreSlone w art. g ust. 1 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekstjednolity: Dz.U. z 2018 r , p<>2. 142 ze zrn.

Pracownicy Urzqdu Wojew6dztwa L6dzkiego przeprowadzili w dniu 1g kwietnia
2018 r. oglqdziny terenowe, w wyniku ustalono, 2edrzewo wnioskowane do usunigcia to I szt. klonujawora o obwodzie pnia 104 cm, mier
stwierdzono owocniki grzyb6w, ponadto

nawysoko6r:i 1,3 m. Drzewo jest martwe; na jego pniu

zatem ryzyko, Ze podczas silnego
przemieszczajqcych siE w jego poblizu

czesc pnia i konar6w jest pozbawiona korowiny. lstnieje
przedmiotowy klon zlamie siQ lub przewr6ci w strong

lub pojazd6w.
Podczas oglqdzin terenowych

obecnoSci dziko wystqpujqcych okaz6w
obrqbie drzewa vvnioskowanego do
nkow prawnie chronionych.

usunigcia nie stwierozono



Po przeanalizowaniu zgromadzonego rnaterialu dowodovriego, wniosek o wydanie zezwolenia

na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 rsent

na usuniqcie przedmiotowego drzewa udzielono llez
pkt4, 5 i 10 ustawy o ochronie przyrody. Podstawg
stanowi takZe art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o och
2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub kzewu z teren
miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuni
czqsci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6d
na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, cz'ynno

JednoczeSnie biorqc pod uwagg zadeklaro
zastqpczego, zezwolenie na usuniqcie drzewa wy
uzaleZniono od wykonania nowego nasadzenia jedn
okreSlonego w punkcie 4 sentencji niniejszej dec
wykonania nasadzenia wskazano na terenie pasa d
w obrqbie B-9), w poblizu miejsca po usuwany
wnioskodawcg w projekcie nasadzenia dolqczony'm d

nasadzenia zastqpczego, wzigto pod uwagq term

Zgodnie z treSciq art. B3a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano
za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiskit w t-odzi, w ;zwiqzku z niewyra2eniem

stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projeklu niniejszego zezwolenia.

Biorqc powyZsze pod uwagq, orzeczono jak w sentencji.

przedloZony przez stronq projekt nasadzenia.

Pouczenie:

2

?

4

1. Od niniejszej decyzji pzysluguje stronie odwofanie do Kolergium Odwolawczego
terminie 14 dni od datyw Lodzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w

jej otzymania (arl.127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postepowania ad nego).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec sie do wniesiernia orjwolania wobec organu

administracji publicznej, kt6rywydal decyzjq (aft.12'.7a $ 'l Kodeksu administracylnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwcrlania decyzia nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania

w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 {i 1 i S 2 Kodeksu administracyjnego).
Decyla podlega wykonaniu pzed uplywem terminu do wniesienia gdy jest zgodna z2qdaniem wszystkich

stron lub jeZeli wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia (art. 130 $ 4 Kodeksu Postqpowania
administracyjnego).
Usunigcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji potraktowane ;:ostanie jako usunigcie

drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawq do ierzenia administracyjnej kary pieniqZnej

(art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody)
Je6li nasadzenie zastQpcze posadzone w zamtan za iqte drzewo nie zachowa 2ywotno6ci
po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w podpunkcie a w
tego terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacla nieruchomo6ci,

ie 5 sentencji decyzji lub przed uplywem
zostanie pono,wnie w drodze decyzji

obowiqzek wykonania nasadzenia zastgpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie

zzezwoleniem, UeOe mialy zastosowanie przepisyo postqpowaniu eglekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i3
rrstawv o ochronie orzvrodv).ustawy o ochronie przyrody).

7 Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od przestrzegan ia zakaz6w dotyczqcych

niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, zwierzqt objqtych ochronq Prawnq
(art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania dzikich.

x W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunkow chronionych, ich siedli$k, ostoi bqd2 gniazd w trakcie wykonywania
przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkq rlrzewa oraz zwrocic giq ze stosownyrn
Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora
przyrody), gdyz niniejsza decyla nie jest toZsamet z uzyskaniem
w art. 51 ust. I i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie pr:lyrody.

Srodowiska (art

z up"

od zakaz6w zawartych


