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Marszalek Wojew6dztwa

Rsll.71 20. 1 .37 1.2018tAK

DECYZJA
Na podstawie art. 8i! ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. '1, art. 83c ust. 1 i 3,

4 i 10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
jednolity: Dz. U. z 2017 t., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wni
21.45.2018 r., znak'. ZZM.WZM.ZT.50'1. 1 1 11.2017.B,Z. o wydanie zezwol
drzewa, znajdujqcego sig na terenie dzialki ewidencyjnej nr 14136
nieruchomoSci przy ul. Bydgoskiej 36 w Lodzi, Marszalek Wojew6dztwa L6d

orzeka:
1. Zezwoli6 GminiQ Miastlo L6d2, na usuniqcie jednej sztuki brzozy br

cm, znajdujqcej siq na terenie dzialki ewidencyjnej nr 14134 w
mieszkalnego przy ul. lBydgoskiej 36 w Lodzi, zgodnie z lokalizaqq
mapie dolqczonej do wniosku.

2. Okre5li6 termin psuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1,

3. Nie nalicza6 oplaty za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie
pkt 4 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa, wymien
przez Gming Miasto t-6d2, nasadzenia zastqpczego jednej sztuki
9169 poSredni odmiany 'Paul's Scarlet' o dobrze wyksztalconej koronie
korzeniowej otaz o obwodzie pnia nie mniejszym ni2 10 cm (pomiar na

5. Ustali6:

a) termin wykohania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w
2018 r.',

b) lokalizacjq wykonarnia nasadzenia zastqpczego, o kt6rym
ewidencyjnej nr 14lil4 w obrgbie B-45 w Lodzi, zgodnie z
na mapie dolqpzonej do wniosku.

6. Zobowiqza6 Gminq lttliasto LOd2 do przedfoZenia w Uzgdzie
L6dzkiego inforpacji o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o
14 dni od dnia jego wykonania, wraz z podaniem faktycznej daty

UZASADNIENIE
Do Urzgdu Marszall<owskiego Wojew6dztwa L6dzkiego wplynql

ZZM.WZMZT.S01 .1 111.2017 .BZ, o wydanie zezwolenia na usuniqcie jed

14 dnr od 0nralego wyKonanta, wraz z podaniem taKtycznel daty F

p la n u sytuacyj n eg o z zerznaczonq I o ka I izacjq posadzo n eg o d rzewa.

na terenie dziafki ewidencyjnej nr 14136 w obrqbie B-45, w sqsiedztwie
w Lodzi, zloZony przQz Gming Miasto L6d2. W uzasadnieniu wniosku

przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 22018 r., poz. 142 ze zm.).
W wyniku oglqdzin terenowych, przeprowadzonych przez in

Zadeklarowano wykofianie nasadzenia zamiennego jednej sztuki
po5redni odmiany'Paul's Scarlet' na terenie dzialki ewidencyjnej nr 14134
spelniaf wymagania formalne okreSlone w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia

Wojew6dztwa L6dzkipgo w dniu 21.06.2018 r., zakwalifikowano do
wymienionego w punKcie 1 sentencji niniejszej decyzji. Przedmiotowa
na jej pniu stwierdzorpo dwa ubytki oraz owocniki grzyb6w. lstnieje
przewr6ci, podczas dzialania niekorzystnych warunk6w atm
dzialajqc w oparciu o Ert. 86 ust, 1 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
z 2018 r., poz. 142 ze zm.) lMarszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego udzielil
bez pobrania oplaty z tego tytulu. Podstawq prawnq do wydania decyzji w
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83d ust. 1 i 2, art. 86 ust. 1 pkt.
nolity: Dz.U. 22018 r., poz. 142

ia administracyjnego (tekst
Gminy Miasto L6d2 z dnia

na usuniqcie jednej sztuki
obrqbie B-45, w sqsiedztwie

o obwodzie pnia 106
bie B-45, w szczycie bloku

przez wnioskodawcq na

1, na podstawie art. 86 ust. 1

w punkcie 1, od wykonania
, nalezqcego do gatunku

i prawidlowo uformowanej bryle
100 cm).

kcie 4, do dnia 31 orudnia

w punkcie 4, na terenie dzialki
wskazanq przez wnioskodawcq

Wojew6dztwa
mowa w punkcie 4, w terminie

drzewa oraz zalqczeniem

z dnia 21.05.2018 r.. znak:
sztuki drzewa, znajdujqcego siq

i przy ul. Bydgoskiej 36
: drzewo suche, ubytki pnia.

naleZqcego do gatunku 9169
obrqbie B-45 w Lodzi. Wniosek
6 kwietnia 2004 r. o ochronie

Urzgdu Marszalkowskiego
niqcia jednq sztukg drzewa
brodawkowata jest obumarla;
ie, 2e drzewo zlamie sie lub

Majqc powyzsze na uwadze,
r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.

na usuniqcie ww. drzewa
iotowym zakresie stanowi



tak2e art. 83a ust. 1 oraz arI. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z tre6ci cytowanych przepisOw wynika,
2e zezwolenie na usuniecie d lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje woit, burmistrz albo prezydent

rnie dotyczy usunigcia drzewa lub krzewu z terrenu nieruchomo6ci lub jejmiasta, a w przypadku gdy
czqSci wpisanej do rejestru 6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w. JezQli prezydent miasta

starosty, czyn n o5ci wyko n uje m arszaf ek woj ew6dztwa.na prawach powiatu sprawuje fu
W celu zrekom

wymienionego w punkcie 1

z gatunku 9169 poSredni
w Lodzi, zgodnie zlokalizaqq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonei do wniosku.

Podczas oglqdzin w obrqbie przedmiotowego drzewa nie shvierdzgno obecnoSci dziko
wystqpujqcych g atu n k6w ch ron

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji

w Lodzi, wniesione za
otrzymania (art.127 S 1, 129
Przed uplywem terminu do
w terminie wstrzymuje
W trakcie biegu terminu do
wobec organu administracji
administracyjnego).

wszystkich stron (art. 130 S 4
Usuniqcie drzewa poza termi
usuniqcie drzewa bez
administracyjnej kary pieniqZn
JeSli posadzone w zamian
4 sentencji niniejszej decyzji,

2

3

4.

5.

Decyla podlega wykonani u uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem

ych.

uje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
:twem Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej

1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
iesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
ie decyzji (art. 130 S 1 i$ 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
esienia odwolania strona mo?e ztzec siq prawa do Vvniesienia odwolania

kt6ry wydal decyzjq (art. 127a $ 1 Kodeksu postgpowania

ksu postqpowan ia adm in istracyj nego).
okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji protraktowane zostanie jako

zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstaw? do wymierzenia
(art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).
usuniqte drzewo nasadzenie zastqpcze, o kt6rym mowa w punkcie
zachowa zywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu ferminu wskazanego

w punkcie 5a sentencji lub przed uplywem tego terminu, z ptzyczyn zaleznych od posiadacza
rnie ponownie w drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzewa.nieruchomoSci, naloZony

W przypadku niewykonania ia zastgpczego zgodnie z zezwoleniem bqdq mialy zastosowanie
przepisy o postgpowaniu eg nym \ir/ administracji. (art. 86 ust. 2 i 3 ustaw'y o ocftronie przyrody).

7 Uzyskanie niniejszej decyzji usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazbw
dotyczqcych niszczenia , jaj, postaci mfodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zwierzqt
objqtych ochronq prawnq (

dzikich.
52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt

I W przypadku stwierdzenia lci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ositoi bqdZ gniazd w trakcie
i, naleZy wstrzymaC wycinkq drzewa araz zwr6C:ic siq ze stosownym

Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony
nie przyrody), gdyz niniejsza decyla nie jrest to2sama z uzyskaniem

zezwolenia na odstqpstwa
przyrody.

zakaz6w zawartych w art. 5'1 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie

wykonywania przedmiotowej
wnioskiem do Generalnego
Srodowiska (art. 56 ustawy o

ia ubytku w ekosystemie miasta, zezwolenie na usunigcie drzewa
:encji decyzji zostalo uzaleznione od wykonania nowego nasadzenia
'Paul's Scarlet', na terenie dzialki ewidencyjneq nr 14134 w obrqbie B-45
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