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Rsr r.71 20. 1.455.201 8. MOS Lod2, dnia 4L wrze5nia2018 r.

1.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. ust. 1, art. B3d ust. 1, art. g6 ust. 1pkt 4, 5, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o o dy (t j Dz.lJ.2201g r. poz. 1614)oraz arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 postqpowania adminisiracyjnego(t j Dz. U' 2017 r. poz. 1257 ze zm.) po roz osku 

"Gminy 
Miasto t-6d2 znak'.

ZZM.WZM'ZT.501-147.2018.PS z dnia 21.06.2018 r. o wydanie zezwotenia nj usuniqcie dw6ch Stiw
mirabelek z terenu dzialki ewidencyjnej nr761l1w rbrgbie e-s przy ul. Kraicowe; w rooii, na wysokoSciposesji nr 34, Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:
Zezwoli6, Gminie Miasto Lod2 na renu dzialki ewidencyjnej nr 76111 w obrgbie p-5
stanowiqcej pas drogowy ul. Krahc dw6ch suchych drzei oiisanycn we wnioiku .lakoSliwy mirabelki o obwodach pni g0 cm, oznaczonych na mapie stanowiqcej zalqiznikgraficzny do wniosku numerami 103g i 1039.
okre6li6 termin usunigcia ww. drzew do dnia 30 czenvca 20.19 roku.
Nie nalicza6 optaty za usuniqcie drzew na podstawie art. 86 ust. 'l pkt 4, 5 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie pzyrody.

UZASADNIENIE
Do Marszalka Wojew6dztwa t_6dzkiego

Lod2, znak: TZM.WZM.ZT.501.147.2018.pS t d
dwoch Sliw mirabelek z terenu dzialki ewidencyjn
na wysokoSci posesji nr 34. We wniosku oSwiadc
o ktorej mowa w wystqpieniu oraz zwr6cono sig
z uwagi na duZe zageszczenie zieleni na ptz
ptzyczyne ptanowanego usunigcia drzew wskazano, Ze sa suche.

pracownik6w Urzgdu Marszalkowskiego
ze dwa drzewa na dzialce ewidencyjnej nr
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drzewa sq bardziej pod-atne na zlamanie lubprzewr6cenie sig przez co stanowiq zagroaenie bezpieczehstwa ludzi i mienia w istniejqcych obiektach
budowlanych oraz ruchu drogowego. Podczas oglqdzin, w obrgbie przedmiotowych drzew nie
stwierdzono obecnoSci okaz6w gatunkow objqtych ocnionq prawnq.

, PodstawQ prawnq do wydania decyzjiw przedmiotbwym zakresie stanowi art. g3a ust. 1 oraz
art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2Q04 r. o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika,2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub kzewu z terenu nieruchomosci wydaye wb1t, burmistz alboprezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia orzewj lub kzewu z terenu

isanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konsenivator zabytk6w.
h powiatu sprawuje funkciq starosty, czynnosci wykonuje marizalek
y art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usunigcie drzew i kzew6w nie
drzew lub krzew6w zagra2gqcych bezpieczehstwu ludzi i mienia

owlanych oraz ruchu drogoweg a wystgpuje w omawianych
ze zageszczenie zieleni w sqsi suwanych, przychylono siq
no od wprowadzenia nasadzefi orqc powyzsze pod uwagg,
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Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie od dowego Kolegium Odwo{awczego
w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marsza zkieg6, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (arl.127 s 1, 129 s1 is2 Kodeksu postt istra6yjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wyfonanlu. Wniesienie odwolaniaw.terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g i i2 Kpay.
w kakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo)e zrzec sre prawa do wniesienia odwolaniawobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorgczenia Marszalkowi
Wojewodztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zzeczeni sig prawa'do wniesienia odwolanta przez ostatniq

i prawomocna (art. 127a g 1 i 2Kpa).
odwolan ia, gd y j est zg od na z 2qdaniem wszystkich
wniesienia odwolania (art.130 g 4 Kpa ).

nie zachowa zywotnoSci po 3latach od dnia uptywu terminu wskazanego w cyzji lub przed uplywem iegoterminu, przyczyn 
.zale.2nych od pbsiad alozony zostanie ponownie

w drodze decyzji obowiqzek jego posadzenia. a ia zastgpczego

" 
"gzekucyjnym

cie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
co stanowiC bgdzie podstawq do wymierzenia
uoop).
ie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow

ianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zwierzat
tarn ego traktowan ia zwierzqt dzi kich.
chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd

':lX='.:Ulu3i,:iff:skaniem zezwolenia
1 iart. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Projekt niniejszej decy4i zostal uznany za uzgodniony pzez Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w todzi wobecniewyrazenia stanowiska w terminie 30 dni od dnia otzymania prolektu zeaiolenia.

Otrzvmuia:

Gmina Miasto L6dz
adres do korespondencji:
Zarz4d Ziele ni M iejskiej
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 t_6dZ

tet. /+48/ 42 663 35 30
tax l+481 42 663 35 32
sekretariat.ro@lodzkie.pl

fVlarszaika
t-6dzkiego

:astepra Dyrei.ttor Departamentu
ftoiniciv;;: i IrcIirr.,,1 i-,:.i,rjowiska

Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznikdoustawyzdnial6listopada2006rokuooplacieskarbowei (t.j.Dz. u.z2o1gr.poz. 1

al. Pilsudskiego 8
90-051 t_6d2
wrlw.lodzkie.pl
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