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Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art.83a ust. 1, art. 83c ust. 1 i3, art. 83d ust. 1 i2, art. 86ust. wy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o o
ze z rstawy z dniir 14 czerwca .1960

(t j poz. 12b7 ze zm.) po rozfiaZZM |.2017.WS z rlnia 0i .03.2018 r. b
euro ,bwodach pni 243 cm oraz 23-11 cm z terenu dzialki ewidencyjnej nr 218184 w
obrgbie w-12w Lcrdzi przy ul. Zbocze 18122, Marszalek wojewodztwa t_odzkiego

orzeka:
Zezwolif' Gminie luliasto Lod2 na usunigcie jednej tofoli euroamerykahskiej o obwodzie pnia 243 cm

ncyjnej nr 215t84 ]rrv obrgbie w-12 w Lodzi przy ul. Zbocze 18122
na zalqczniku g raficzn ym dolqczon ym do n i n iejszej decyzj i.
o dnia 31 grudnia 2018 roku.

Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

w punkcie 1 sentencji od
'Paul's Scarlet'. Sadzonka
anq brylg kozeniowq oraz

o dnia 31 grudnia 2018 r.,
b) lokaliz go na terenie dzialki ewidencyjnej nr 215184
w obrgbir zgodnie z lokalizaciq wskazanq na mapie
stanowiq,

Zobowiqza6 Gminq Miasto Lod2, do prz obowiqzku nasadzenia
zastgpczego w terminis' 14 dni od dnia q datg posadzenia oraz
zalqczalqc pla n sytuacyjny z zaznaczonE

UZASADNIENIE

Do Marszillka Wojew6dztwa t_odzkiego
zezwolenia na usuniqcie dw6ch topoli euroameryka
dzialki ewidencyjntl nr 215184 w obrgbie W-12 w
r6wniez, ze Gmina Miasto t_odZ jest wla6cicielem d
zobowiqzala sig do posadzenia dwoch glogow po
jako pzyczyng planowianego usuniqcia topoli wskazhno, ze posiadajq bardzo duzq ilo56 jemioly,
znaczny posusz, silnie zamierajq.

Po przeprowadzeniu oglqdzin terenowych pizez pracownik6w Urzqdu Marszalkowskiego
Wojew6dztwa t-6d:zkiego w dniu 16.04.2018r. otaz pbwt6rnie w dniu 23.Os.2O:r8r. stwierdzono,2e
topola oznaczona vye wniosku nr 2, posiada jednost
znajdujqcy siq nad kioskiem posiada w pelni wykszt
porosniqte sq jemiolq, natomiast rozwiniete liscie z
korona jest azurowa. Do,datkowo, w wyniku bliskieg
wschodniej korona jest slabo wyksztalcona.
o oslabionych wla6ciwo6iciach dzewa. Drze
silnych wiatr6w. Dodatkowo korona wyksztalcon

a charakter
usowego) o
k drzewa, a
1e Jest usu okazem innego drzewa. podczas

oglgdzin, w obrqbiel topoli nie stwierdzono obecno nkow objqtych ochronq prawnq. Na
podstawie art. 83c ust. 3 ustawy z dniia 16 kwietnia ie przyroiy,-organ uzaleznil wyd-anie
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nasadzeniem zastQpczym okreslonym w punkcie 4
opoli zawarte zostalo w odrgbnej d,ecyzji.
edmiotowym zakresie stanowi art. B3a ust. 1 oraz

ie pzyrody. Z treSci c;ytowanych przepisOw wynika,
terenu nieruchornoSci wydajer w6j1t, burmistz albo

ie dotyczy usuniqcia drzewa lub kzewu z terenu
u zabytkow - wrjew6dzki konsenruator zabytkow.
e funkcjg starosty, czynnoSci wyk,onuje marszalek

kt 4 cyt. ustawy za usuniqcie drze,w i kzew6w nie
6w zagra2ajqcych bezpieczeristwru ludzi i mienia

w istniejqcych obiektach budowlanych, a taka sytrlacja wyitgpujew omawianym przypadku.
c powyzsze pod uwagg, orzeczon

decyzji przysluguje stronie odw dowego Kolegium Odwo{awczego
sione za po6rednictwem Marsza{k zkiego, w ternrinie 14 dni od daty fej

powan ia ad min istracyj nego).
ecyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
$ 1 i2 Kpa).
rona moze zrzec siq prawa do wniqsienia odwolania
dal decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi

u siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
i prawomocna (art. 127a91i2Kpa).
odwotania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich
wniesienia odwolania (art.13Ctg a Kpa ).
za usunigte drzewo nie zachowa 2ywotnoSci po 3
kcie 5a sentencji decyzji lub przed uptywem tego
a nieruchomo5ci, nalo2ony zostanie ponownie
pzypadku niewykonania nasiadzerria zastqpczego
anie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym
ietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

kcie 2 sentencji decyzjipotrakltowane zostanie jako
co stanowic bqdzie podstawQ do wymierzenia

uoop).
nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazlw
cianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefl zwierzqt
n itarneg o traktowa n ia m,tierzqt dzilrlich.W przypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6[v chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd

wstrzymad wycinkg drzewa orazzwr6ci6 sig ze
rony Srodowiska bqd2 Re,gionerlnego Dyrektora

decyzja nie jest toZsama z uzyskaniem zezwolenia
1 iart. 52 ust. 1 ustawy o ochronier przyrody.
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Otrzvmuia:

Gmina Miasto t-6d2
adres do ko re spon de ncji :
Zarzqd Zieleni M iejskiej
ul. Konstantynowska 8/'l 0
9^-i03 L6dz

ala

Zwolniono z optaty skarbowej

al Pitsudskiego 8
90-051 L6d2
wvvr.tt.lodzKe.pl

i(0ra Depa.rtamentu
L,lcnrony Srodowlska

. l'#a

Jak
p.o.Dy

Fdoisrir:trru,

LYYvrr [vr rv 4 vlnqry -nqt uuwcj
(zatqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie sNarbowej (t. j. Dz. U

tel. /+48/ 42 663 35 30
lax l+481 42 663 35 32
sekretariat. ro@lodzkie.pl

2016 r. poz. 18i17 zez:"m.).
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