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DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. g3c ust. 1 i 3, art. g3d ust. 1 i 2, art. g6ust l pkt 4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004.r. o ochronie przyrody (t. j Dz.U. z2o1g r. poz" 1614)orazart' 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowanii Loministracyln"go (t. j. Dz. u.
iu wniosku Gminy Miasto Lod2 z dnia 07.06.201gr.2019r. o
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wane bryty korze pdiwynoszqce minimum 12 cm na wysokoSci 100 cUstali6: a)termin wykonania nasadzef zas dnia 31 grudnia 201g r.,b) lokalizacjg wykonania nasadze ch na oiiatce ewidencyjnej 4li14 wobrqbie G-10, zgodnie z lokalizac q na mapie bgdqcej za{qcznikiemgraficznym do wniosku.

Zobowiqzac Gminq Miasto t_6d2, do pzedlo2en wykonaniu obowiqzkunasadzef zastgpczych w terminie 14 dni od dnia wyk ktycznq datq posadzenia
orazzalqczajqc plan sytuacyjny zzaznaczonqlokaliza rzew.
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Podczas oglgdzin, w obrgbie przedmiotowych drzew nie stwierdzono obecno6ci okaz6w
gatunkow objqtych ochronq prawne.

Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 83a ust. 1 oraz
art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika,
2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomoSci wydaje wojt, burmistrz albo
prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomo6ci lub jej czg6ci wpisanej do rejestru zabytkow - wojewodzki konseruvator zabytk6w.
Gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynno5ci wykonuje marszalek
wojew6dztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usunigcie drzew i krzew6w nie
nalicza sig oplaty w przypadku drzew lub kzewow zagra2lqcych bezpieczehstwu ludzi i mienia
w istniejqcych obiektach budowlanych, a taka sytuacja wystqpuje w omawianych przypadkach.
Na podstawie art. 83c ust. 3 ustawy zdnia '16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ uzaleznil
wydanie zezwolenia na usunigcie drzew od zastqpienia ich nasadzeniami zastqpczymi okreSlonymi
w punkcie 4 sentencji decyzji. Biorqc powyZsze pod uwagq, orzeczono jak w sentencji.

Rozstrzygnigcie dotyczqce wydania zezwolenia na usunigcie jesionu z pasa drogowego ul.
Zaolziafiskiej w Lodzi podjgte zostanie w odrgbnym postqpowaniu.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art.127 S 1, 129 51 i52 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie, wstrzymuje wykonanie decyli (art. 130 $ I i2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe rzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojew6dztwa t-odzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postepowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i2 Kpa).
Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z Zqdaniem wszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (ad.130 $ a Kpa ).
Jezeli nasadzenia zastqpcze posadzone w zamian za usunigte drzewa nie zachowajq zywotno5ci po 3
latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tego
terminu, z ptzyczyn zaleZnych od posiadacza nieruchomo6ci, naloZony zostanie ponownie
w drodze decyzji obowiqzek ich posadzenia. W pzypadku niewykonania nasadzeh zastgpczych
zgodnie z zezwoleniem, bqdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym
w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Usunigcie drzew poza terminem okre5lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bgdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieri zwierzql
objqtych ochronq prawnE (art. 52 uoop)oraz humanitarnego traktowaniazwierzqldzikich.
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8. W pzypadku stwterdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w zedm lezy wstrzyma6 wycinkq drzew oraz zwr6ci6 sig ze
st Gene Ochrony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrektora
O 56 uo a decyla nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia
na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o
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