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2.
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Na podstalvie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1 i3, art. g3d ust. 1 i 2, arl. g6

22018 r. poz. 142

3lilHt?:til??"
ielenia zezwolenia

ie pnia 226 cm, znajdujqcego sig na nieruchomo5ci
6dztwa t_6dzkieoo

zezwo o I z e 
l"n1on, srebrzystego o obwodzie pnia 226 cm,znajduj ogozihskiego 3 (dzillka ewidencyjna nr 28, obrgbG-10), niku graficz-nym dolqczonym Jo wniost<u.Okre6l ca 20i9 roku.

Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia przyrody
Uzale2ni6 na usuniqcie drzewa, o kt6rym mowa w prunkcie 1 sentencji odwykonania h w postaci dw6ch drzew z gaiunku jarzqb mQczny, Sliwa wisniowa'Pissardii', 'Nigra' lub 9169 poSredni 'Paul's Scarlet'. Sadz6nki drzLw iowlnny posiadac dobrze

ni wynoszqce minimum

I r.,

omo6ci w t_odzi przy ul.
Rogozihskiego 3 (dzialka ewidencyjna nr 2

zobowiqza.6 Gminp Miasto t-6d2, do przeilio2enia informacji o wykonaniu obowiqzku nasadzef
zastqpczych w ternltinie 14 dni od dnia wykonania, podajqc fakiycznqdatq posadz enia oraz zalqczlqc
pla n sytuacyj ny z zbznaczonq lokalizacj q posadzonyc h d zew.'

DECYZJA

UZASADNIENIE

5.

6.

,^,^,^....?3_.P].?qr_?rY"dzeniu oglgdzin terenowych przez pracownik6w Urzqdu Marszalkowskiego
vvoJewodztwa Lod7kiego w dniu 25.06.2018r. stwierdzono, ze klon posiirda ubytek korowin-y,

ichnieniu. Drzewo z uwagi na oslabione wlaSciwoS-ci
tzez co stanowi zagroZenie bezpieczehstwa ludzi

trakcie oglqdzin stwierdzono, 2e przedmiotowe
niajqcym siq elementem lokalnego krajobrazu,
nego charakteru danego miejsca, neutralizuje

procesie wymiany gazowej powietrze wtaz
pochodzqcymi gl6wnie ze spalin samochodowych,
niosku powstanie obszar, gdzie mozna posadzii
em z dnia 19.07.2018r., Merrszalek Wojew6dztwa
klonu uzaleznione zostanie od posadzenia dw6ch

ssardii', 'Nigra' lub glog po$redni ,paul's 
Scarlet,,

idencyjnej 28 w obrgbie G-10. Z uwagi na brak
|,T:y:*:l,y::t!qg"*cv w wyznaczonym terminie, uznino,-ze Gmina Miasto t-6dz nre wnosi uwag.Malqc powyzsze na uwadze, na podstawie art. 83c ust. 3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie

ie klonu od zastqpiernia go nasadzeniami
W obrgbie drzewer wnioskowanego do

nE prawnE.
edmiotowym zakresie stanowi art. g3a ust. 1 oraz
przyrody. Z treSci cytowanych przepisow wynika,



2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje , burmistz albo
prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lu krzewu z terenu
nieruchomoSci lub jej czgSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojewodzki tor zabytk6w
Gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynno5ci
wojew6dztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usunigcie
nalicza sig optaty w przypadku drzew lub kzewow zagraZajqcych

Otrzvmuia:

Gmina Miasto {-6dZ
adre s do kore spondencji :
Zazqd Zieleni M iej skiej
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6d2

\L

marszalek
i kzewow nie
ludzi i mienia

w istniejqcych obiektach budowlanych, a taka sytuacja wystgpuje w omawianym
Biorqc powyZs:ze pod uwagq, orzeczono jak w sentencji.

ku.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samozqdowego Kolegir,rm Odwolawczego

w Lodzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego, w terniinie 14 dni od daty
jej otzymania (art. 127 S 1, 129 51 i$2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wipiesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyli (art. 130 $ 1 i 2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze ztzec siq prawa do ienia odwolania

ia Marszalkowiwobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem
Wojew6dztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia nia przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i Kpa).
Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodnaz wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.130 4 Kpa ).
JeZeli nasadzenia zastgpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewo nie jq zywotno5ci po 3
latach od dnia upfywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub
terminu, z ptzyczyn zerleZnych od posiadacza nieruchomo5ci, naloZony zostanie

uplywem tego

decyzji obowiqzek ich posadzenia. W przypadku niewykonania nasadzeh za
w drodze

zgodnie z
zezwoleniem, bQdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w istracji(art. 86
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Usunigcie drzewa poza terminem okre5lonym w punkcie 2 sentencjidecyzji ne zostanie jako
usuniqcie drzewa be;l wymaganego zezwolenia, co stanowid bgdzie pods
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).

do wymierzenia

Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow,
objqtych ochronq prawnq (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunkow chronionych, ich siedlisk,

ten zwrerzat

bqdZ gniazd

2

4

5

h

I

w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymac wycinkg drzewa graz zwroci6 sig ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regignalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejsza decyla nie jest toZsama z uzyqkaniem zezwolenia
na odstqpstwaodzakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art.52 ust. 1 ustawy o ochrQnie przyrody.

fft^fr
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