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DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1 i3, art g3d ust. 1 i2, art. g6ust 2004 r. o ochrorrie przyrody (t. j. Dz.U. 22018 r. poz. 142ze z rwca 1960 r. - t(odeks postgpowania administracyjnego(t' i po rozpatrzeniu wniosku 

'Gminy 
Miasto t-6d2 znak:ZzM 2018 r., o wydanie zezwoleniana usunigcie jednej brzozybrodawkowatej o obwodzie pnia 117 cm z terenu dzialkiewidencyjnej nr 595/g6 w obrgbie p-27'przy ui.Waltera-Janke w t_odzi, Marszalek Wojew6dztwa t-odzkiego

orzeka:
rodawkowatej o obwodzie pnia 117 cm

il"!#flF:a-Janke 
w t-'dzi' zsodnie

ca 2019 rcrku.
Nie nalicza6 optaty za usuniqcie drzewa na podstawie art. 86 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia roov.
Uzale2nie usuniqcie drzewa, o ktorym mowa w punkcie 1 sentencji odwykonania w postaci jednej sosrry czarnej. Sadzonka drzewa powinnaposiadac d i prawidlowo ufoimowanq brylg kozeniowq oraz obwod pnia
wynoszqcy minimum 12 cm na
Ustali6: a) termin wykonania o dnia 31 grudnia 2020 r.,

b) lokalizacjg wykon go na terenie dzialkiewidencyjnej nr 595/gg
w obrgbie P-27 w Lodzi przy ul. Walter 2godnie z lokalizacjq wskazanq na mapie
stanowiqcej zalqcznik graficzny do wniosk

ZobowiEzad Gminq Miasto L6d2, do przedlo2enia informacji o wykonaniu obowi4zku nasadzenia
zastqpczego w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc faitycznq datq posadzenii orez zalqczajqc
plan sytuacyjny z zaznaczonE lokalizacjq posadzonego dizewil.

UZASADNIENIE
Do MarszalkaWojewodztwatodzkiegodnia 11.07.2018 r. wplynqlwniosekGminy MiastoLodz,ZzM'wzM'7T 5o1 144'2018.PS z dnia 21.06.2018 r. o wydaniLl zezwolenia na usunigcie jednej brzozy

brodawkowatej o obwodzie pnia 117 cm z terenu dzialki ewiderrcyjne.i nr 595/86 w oorqOie e-zl przy ui.Waltera-Janke w Lodzi. Oswiadczono rownie2, 2e Gmina Mi-asto t-odz jest wlaScicielem dzialki
ewidencyjnej, o ktorej mowa we wniosku oraz zobowii
W uzasadnieniu wniosku jako ptzyczyne planowan

Po przeprowadzeniu oglgdzin teren
Wojewodztwa t_odzkiego w dniu 23.07.20'igr.
obumarla. Z uwagi na oslabione wlaSciwoSci me
przewrocenie siq przez co stanowi zagrozenie bezpieczehstwa ludzi imienia w istniejqcych obiektachbudowlanych. Podczas oglqdzin w obrgbie brzozy nie stwierdzono obecnosci oiazbw gatunk6w
objqtych ochronq prawnE.

Podstawg prawnE do wydania decyzjiw przedmiotowym zakresie stanowi art. g3a ust. 1 orazart' 90 ustawy z dnia'16 kwietnia 2Oo4 r. o ochronie przyrody. Z tresci cytowanych frzepis6w wynika,2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci wyoaje'wo1t, nurmistz albo
dotyczy usunigcia drzewa lub kzewu z terenu
zabytkow - wojew6dzki konserwator zabytkow.

e funkcjq starosty, czynnoSci wykonuje mariza{ek
t 4 cyt. ustawy za usunigcie drzew i krzew6w nie
w zagraZzrlqcych bezpieczenstwu ludzi i mieniaw istniejqcych obiektach budowlanych, a taka sytuacjJ wysiqpule w omawianym przypadku. Na
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podstawie art. 83c ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrody, organ uzaleZnil wydanie
zezwolenia na usuniqcie drzewa od zastqpir:nia go nasadzeniem zastgpczym okreSlonym w punkcie 4
sentencji decyzji. Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego
w t-odzi, wniesione za pof;rednictwem Marsz:alka Wojewodztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni od daty je1

otrzymania (ar|.127 S 1, 129 51 i S2 Kodekr;u postqpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwr>lania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (itrt. 130 $ 1 i2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2ezrzec siq prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, l<tory wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi

Wojewodzlwa t-odzkiego oswiadczenia o zr.zeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq

ze itron postqpgwania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i2 Kpa)

Decyzja boOtdba wykonaniu pized uplywern terminu odwolania, gdy jest zgodnazZq-daniem wszystkich

stron tun'gOy wszyitt<ie strony zrzel4y siq prawa do wniesienia odwolania (art.130 $ 4 Kpa )

Jezeli nasadzenie zastqpczaposadzone w zamian za usunigte drzewo nie zaehowa ZywotnoSci po 3

latach od dnia uplywu ierminu wskazaneg,c w punkcie 5a sentencji deeyzji lub przed uplywem tego

terminu, z ptzyczyn zaleZnych od po,siadacza nieruchomo6ci, naloZony zostanie ponownie

w drodze Oecyzji obowiqzek jego posadzenia. W pzypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego

zgodnie z zbzwoleniem, bgdE mialy ;rastosowanie pzepisy o postqpowaniu egzekucyjnym

w-administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji deeyzji potraktowane zostanie jako

usuniqcie drzewa bez wymaganego zei'wolenia, co stanowid bqdzie podstawq do wymierzenia

administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie ninie;szej Oe"ytli na usunigcie rlrzewa nie zwalnia od obowiqzku przestzegania zakazow

dotyczqcych nis;zczlnia 
-gniazO, 

jaj, postar:i mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zwierzqt
oU;gtych ochronq prawnE @r1.52 uoop) or::z humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich

W"pzypadku stwierOzinia obecnoSci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd

w trakcie wykonywania przedmiotowej decryzji, nalezy wstrzyma6 wycinkq drzewa oraz zwrocie siQ ze

stosownym wnidskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyZ niniejsza decyzia nie jest toZsama z uzyskaniem zezwolenia

na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w arl. 51 ust. 1 i alr.. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. \

Otrzvmuia:

Gmina Miasto t-odz
adres do korespondencji :

Zarzqd Zieleni M iej skiej
ul Konstantynowska 8/'t0
94-303 L6dZ

B

al. Pilsudskiego 8

90-05'1 t6d2
wiivw.lodzkie. pl

1el /+48/ 42 663 35 30
fay l+481 42 663 35 32
sekretariat. ro@lodzkiePl
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Lodzkiego

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

ffi*
Zwolniono z oplaty skarbowej
(za,lqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 20OO roku o oplacie skarbowej (t. j. Dz. U.22018 r. poz. 1044)
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