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Rsil. 71 20. 1.303.20'1 8.AK L6d2, dnia /4 .rtjS.*.r*- 2O1B r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. g3a ust.

86 ust. 1 pkt4 i5, art. g0 ustawy zdnia 16 kwietnia 2

Wojew6dztwa L6dzkiego

orzeka:
1' jesionolistnego o obwodzie pnia 100

iafka ew. nr 8/15 w obrqbie B-31) oraz
na nr 1512 w obrgbie B-31), zgodnie
do wniosku.

2. Okre5lic termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 maia 2019 r.

3. Nie nalicza6 oplat za usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. g6 ust. 1 pkt 4 i 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE
Do Urzgdu 

[a_r91a_!!owskiego Wojew6dztwa L6dzkiego wplynql wniosek z dnia 21.0s.201g r., znak:zzM'wzM'zT'501.4.2018.B,Z, o wydanie zezwolenia n niqcie'jddn;j sztuki drzewa, sre na
granicy dzialek ew. nr g/1S noScrq
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riennych , enania.Teren, z kt6rego usuwane bqdzie drzewo jest wqskim paiem' rowaml

oraz prywatnymi posesjami". Pismem z dnia 15.06.2018 r. wezwano stronq do uzupelnienia wniosku popn)",
przy ul. Brukowej g9 w Lodzi na usuniecie drzewa

wej i nieruchomoSci przy ul. Brukowej Ag w Lodzi.

p cytowanych przepis6w wynika, Zen daie w6jt, burmistrz albo prezyd
u lub krzewu z terenu nieruchom

ator zabytk
narszafek
pasie drog
3 ustawy o



Podczas oglqdzin terenowych w obrqbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono obecnoSci dziko
wystqpujqcych gatunk6w chronionych.

Zgodnie z treSciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji, uznano za
uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, w zwiqzku z niewyraZeniem
stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.
Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w Lodzi, wniesione za po5rednictwem Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moire ztzec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decy4e @ft. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania

administracyjnego).
3. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decy4a nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania

w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
4. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem

wszystkich stron lub jeZeli wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130 S 4
Kodeksu postgpowania administracyjnego).

5, Usuniqcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako

usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. '1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt
objgtych ochronq prawnq (arl.52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

7. W przypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkq drzewa oraz zwr6cic siq ze stosownym
whioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdy2 niniejsza decyzja nie jest toZsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 5'1 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.

Otrzvmuia:
1. Gmina Miasto L6d2

Adres do korespondencii:

\/ Zazqd Zieleni Miejskiej w Lodzi- ul. Konstantynowska 8/10
94-303 L6d2

2. Pan Tomasz Nowak
ul. Jagodnica 12
94-316 L6d2

3. ala

Zwolniono z oolatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
okt 6.

o oplacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2018 poz, 1044) - zalqcznik do ustawy, cz. lll pkt 44, kol. 4,

al. Pilsudskiego 8 tel. /+48/ 42 663 35 30
90-051 LOdZ tax l+481 42 663 35 32
www.lodzkie.pl sekretariat.ro@lodzkie.pl
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