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Marszalek Wojewodztwa L6dzkiego

t-6d2, dni sierpnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. g3a ust. 1, ar1. B3c 1, 3 art. 83d ust. 1 , 2, art. 86ust. 1 pkt 4, art. 90 ustawy ! dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie (t. j. Dtz.U. 22018 r. poz.142ust. 1 pkt 4, art. 90 ustawy ! dnia 16 kwietnia 2oo4 r. o ochronie
ze zm.) oraz art. 104 ustavrly z dnia 14 czerwca 1960 r. _ Kodeks

nieruchomo5ci pzy ul. Zbbcze 2112 w Lodzi (dzialka ewidencyjna 2
ie siedmiu dzew z terenu

Wojew6dztwa t_odzkieg o
/97, obrgb W-12), Marszalek

orzeka
zezwoli6, Gminie Miasto L,bd2 na usuniqcie jednego klonu jaworu o zie pnia 80 cm (dzewo nr3), oraz klonu zwyczajnegd o obwodzie pnia 63 cm lOzewo nr 2) i lipy drobnolistnej o obwodzie pnia

nieruchomoSciq pzy ul.
ie z lokalizacjq przedstawionq
z dnia l)0 lipca 2018 r, znak:

1 pkt 4 ustawy z dnia

UZASADNIENIE:

uz. v. zv | | f . poz. 1zc t zetzm.) po rozpatrzeniu wniosku Grniny Miastr
22M.WZ,M.2T.501.23092017WS, o wydanie zezwotenia ni ,=rn

71 cm (dz ca znajdujqcego siq
Zbocze 211

na zatqczn '""fi-,i#":',1 i::i
ZZM.WZM.
okre5li6 termin usuniqcia drzew do dnia 31 grudnia 201g roku.
Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzew na podstawie art. g6
'16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Do Marsza{ka lVojew6dztwa t_odzkiego wplynql wn
o wydanie zezwolenia na usuniqcie siedmiu dzew - klonu siebrzyr
(drzewo nr 1), dwoch robidii akacjowych o obwodach pni21s cm i1
klon6rrv zwyczalnych o obwgdach pni 70 cm, 1 1g cm (drzewa nr 5, 7), kl
pnia 78 cm (dzewo nr 3) orpz lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 86 cm
podano, ze wszystkie drzelVa posiadaiq ubytki w pniach, drzewa nr 2,
korony, drzewa nr 1, 3, 4, p, 6, silnie zamierajq. strona oswiadczyta
jest wlascicielem nieruchorhosci, < ktorej mowa we wniosku oraz wn
nasadzei zastqpczych do)n zastqpczych do tfzech glog6w poSrednich.

Po przeprowadzeniu oglgdzin terenowychlgdzin terenowych pzez
wojewodztwa t-odzkiego 'vr,1 dniu 16.04.201er., itwleiozono, te drzew

?Lu 2017 r. poz.12s7 zgzm) po rozpatrzeniu wniosku Grniny Miasto

bfQdnle oznaczone pod wzglgdem gatunkow i przypisanych im

wnioskodawcq do zweryfit<owan ia
gatunkowych drzew oznaczon

lci przeidlo2onego wniosku w
we wniosku nr 2, 3, 5, r>raz

dniu 3 sierpnia 2018 r. do
Mliasto Lod2, w ktorym

, dzerruem nr 3 - klon iawor
ie prnia 71 cm, Dzewa te

wlaScirrvoSci mechaniczne sa
roZen ie, bezpieczeistwa I r.rdzi
bie drzerw wyszczeg6lnionych

ocnronE prawna.
stanowi art. 83a ust. '1 oraz

nvch przepisow wynika,
i wydaje w6jt, burmistz ialbo
drzewa lub kzewu z rerenu

k,cnserwator zabytkow

nwania administracyjnego (t. j.
Lod2 z dnia 01 .03.2018r. znak:

Gminy Miasto L6d2,
o obwodzie pnia 282 cm

cm (dzewa nr 4, 6), dw6ch
u jesionolistnego o obwodzie

drzewo nr 2). W uzasadnieniu
, 5 pos;iadajq silnie przyc;igte

i:e Gmina Miasto t_6dZ
o ograniczenie liczby

Uz9du Marszalkowskiego
o nurnerach 2, 3, S zostalv

- nie odnaleziono okazu klonu
o obrvodzie pnia 70 cm.

gglqdziny w dniu i9.07.2019r. Ositatecznie
Wojew6dztwa t_odzkiego wplynqlo pismo
2 jest klon zwyczalny o obwodzie pnia 63

o obwodzie pnia 80 cm, natomiast dzewem nr 5 tipa drobnolistna o ob
posiadaiq pr6chnieiqce pnie z ubytkamiwglgbnymi. Z uwagi nia oslabion
bardziej podatne na pnzewrcicenie lub na zlamanie , przezc6 stanowiq
i mienia w istnieiqcycfr obielitach budowlanych. pod'czas oglgdzin, w <

h i e ric h o m osc i r u b j" iU;.Hil; "'.:i fi 
'[iJ: []'; ;jll?fl"i 1 ilff.

Gdy prezydent miasta na prawach powiatu spiawuje funkcig starosty, i wykonuje marszalek



1

wojewodztwa. Natomiilst na pocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usuniqcie drzew i kzew6w nie
nalicza sig oplaty w przy drzew lub kzew6w zagra2ajqcych bezpieczeristwu ludzi i mienia
w istniejqcych obiektach
na duZa ilo6i nasadzeh na te

w terminie, wstrzymuje wykon{nie decyzji (art. '130 g 1 i 2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wnilsienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania

2

4,

6

wobelc organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojerwodztwa t-6dzkie1;o oSwiqdczenia o zzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania pzez ostatniq
ze stron postgpowania decyzjg staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127ag 1 i 2 Kpa).
Decyzla podlega wykonaniu prfed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z Zqdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkier strony Lzekty sistron f uD goy wszystKl€r strony Frzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art.130 $ a Kpa ).
Usunigcie dzew poza terminepr okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzew bez.wyma!?lego zezwolenia, co stanowid bgdzie podstawg do wymierz-enia
administracyjnej kary pienigzndj (art. EE ust. 1 pkt 1 uoop).

7.

Uzyskanie nlnielszej decyzji n! usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrze gania zakaz6w
dotyc;zqcych niszczeni,a gniazf,_laj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schr:onieri zwierzqt
oolitycn bchronq p'""*na"r"'tl6i;;Jpt;;;= ;;;i;;;;g" t'.;tJ"ffi''i,'t);i;"iii;;l'=" 

Luv'v'Lq'

W pzypadku stwierdzenia {becnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trafl<cie wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstzyma6 wycinkg drzew i kzew6w oraz zwroci6,
1iq ze stosownym wnitoskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego
Dyreft<tora Ochronv Srodowiskd (art. 56 uooo). odvz niniejsza decyla nie jest tozsama z ulyskaniem- 

_' __ -J--- -- - I -t-
w art. 51 ust. 1 i aft.. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
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Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 2006 roku o oplacie

al. Pihudskiego 8
90-051 t_6d2
www.lodzkie.pl

tr=|. l+481
fiax l+481

663 35 30
663 35 32

anych, a taka sytuacja wystgpuje w omawianych pzypadkach. Z uwagi
ie nieruclromoSci odstqpiono od wprowadzerria nasadzeh zastgpczych.

w odrebnei decvzii.

Biorqc powyzs,ze pod {wagq, ozeczonojak w sentencji.

Pouczenie:
go Kolegium Odwolawczego

I o, w terminie 14 dni od daty jej
yJnego)"
onaniu. Wniesienie odwolania

_"-ryvs r r-,unt$uV gredowisk;,i


