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DECYZJA

Na podstawie art. 83 usit. 1 pkt 1, art. g
ust. 1 pkt 4, art. 90 ustarwy' z dnia'16 kwietnia 20
ze zm.) oraz ari. 104 ustiawy z dnia 14 czeruv
(t. j. Dz. U.2017 r. poz. 1257 ze
znak:ZZM.WZM.ZT . S0 1 . 1 829.2(
na usunigcie jednego klonu sret dzie pnia 226 cm, znajduiqcego sig na nieruchomosci
w t-odzi przy ul. Rogozirisl,liego I ew6dztwa t_6dzkieqo

orzeka:.1' Zezwo Lod2 na o klonu srebrzystego o obwodzie pnia 226 cm,znajdui homo6ci ogozihskiego 3 (dzilka ewidencyjna nr 28, obrqbG-10)' q przeds nit<u graficzlnym'dolqczon/m oo wniosku.2. Okre6l drzewa erwca 20i 9 roku.3' Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronir: przy

4. Uzale2nie, wydanie zezwolenia na
wykonania nasadzeh zastQpczych w
'Pissardii', 'Nigra' lub 916,9 po6redni
rozwinigte korony i prawidlowo uformowane bry
12cm na wysokoSci 100 cm.

5. ustali6: a)termin wykonania nasadzef zast 31 grudnia 201g r,,
b) lokalizacig wykonania nasadzef terenie nieruchomoSci w t-odzi przy ul.

_ Rogoziriskiego 3 (dzialka ewidencyjna r 10).6' zobowiqza6 Gming Miasto Lod2, do przeoio2enia informacji o wykonaniu obowiqzku nasadzefi
zastgpczyclt w terminie 14 dni orl dnia wykonania, podajqc fakfycznq-datq posadzenia orazzalqczalqc
p la n sytuacyj ny z zaznacz<>nq lokalizacjq posadzonyc h O zew.

I.,'ZASADNIENIE

ewidencyjnel, o ktorej mowa we rwniosKu.
Po przeprowadzeniu oglqdzin terenowych przez ptacownik6w Urzqdu Marszalkowskier;o

Wojewodztwa t-6dzkieEo w dniu 25.06.2018r. stwierdzono, ze klon posiada ubytek korowiny,
rochnieniu. Drzewo z uwagi na os{abione wlaSciwo(;ci

w terminie do kohca 2Ct1gr., na terenie dzialki
odpowiedzi wnioskodawoy'w wyz:naczonym ter
Majqc powyzsze na uwadze, na podstawre art.

I usunigcie 
-klonu od zastqpienia go nasadzeniami

o sfl""'J#:rydilfiil" 
drzewa wnioskowaneso do

c pzedmiotowym zakresie stanowi art. g3a ust. 1 orazw ie przyrody Z treSci cytowanych przepisow wynika,



1.

2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje wojt, burmistz albo
prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunigcia drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci lub jej czq5ci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojewodz:ki konsenrvator zabytk6w.
Gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynno6ci wykonuje marszafek
wojew6dztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usunigcie drzew i krzewow nie
nalicza sig oplaty w przypadku drzew lub krzew6w za1az4qcych bezpieczehstwu ludzi i mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych, a taka sytuacja wystgpuje w omawianym przypadku.

Biorqc powyZsze pod uwagq, orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwofanie do Samorzqdowego Kolegium Odwofawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania (art. 127 S 1, 129 51 i $2 Kodeksu postqpowania adminfrstracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. '130 $ 1 i 2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moie ztzec sit2 prawa do wniesienia odwolania
wobec organLr administracji publicznej, ktory wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnir:sienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna(art.127a $ 1 i2 Kpa).
Decy4a podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jes;t zgodna z2qdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.130 $   Kpa ).
Je2eli nasadzenia zastgpcze posadzone w zamian za usuniqte drzewo nie z:achowajq zywotnoSci po 3
latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownie w drodze
decyzji obowialzek ich posadzenia. W przypadku niewykonania nasadze,n zastqpczych zgodnie z
zezwoleniem, beda mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu 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 decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqclzie prodstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronien zwierzqt
objqtych ochronq prawnQ @rt. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowania zurierzqt dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymaC wycinkg clrzewa oraz zwr6ci6 sig ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowislra bqclz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejsza decyla nie jest to:Zsamer z uzyskaniem zezwolenia
na odstqpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i att.52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Otrzvmuia:_

Gmina Miasto {-6dZ
adre s do kore sponde ncji :
Zarzqd Zieleni M iej skiej
ul Konstantynowska 8/10
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Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t. j. Dz, U. z2Ct18 r. poz. 1044).
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