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DECYZJA

orzeka:.
1' Lod2na uki lipy drobnolistnei (o obwodzie pnia 126 cm,i 130 cm e dziatki ewidencyjnej nr 30/8 w dOrqOie W_iZ

dzi, na w

2' okre5li6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 3.1 lipca 2019 r.

3' Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. g6 ust. 1pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie-przyrody.
4. Uzale2ni6, wydanie zezwolenia na usuniqcie naniaprzez Gming Miasto t-6dZ nasadzenia zastgp tunkui odmiany lipa drobnolistna 'Rancho', o dobrze hn,r^

korzeniowej otazo obwodzie pnia nie mniejszym urvr=

5. Ustali6:
a) termin wykonania nasadzenia zastgpczego, o ktorym mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia

2019 r.;
b) loka n

dzial ol mowa w punkcie 4, na terenie

nr o y, q w Lodzi, na wysokoSci posesji
", v, Q ez wnioskodawcg wraz z pismemznak 11

UZASADNIENIE

W wyniku oglgdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 1T.OZ.2O1g r. przez inUrzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Lodzkiego, ustilono, 2e drzewo wnioskowane doto'1 szt. lipy drobnolistnej (o obwodzie pnia 126 cm, mierzonym na wysokoSci 130 cm), rosnqcej



dzialki nr 30/8 w obrgbie W-22 przy ul. Niciarnianej w t-

ma zasychajqcq koronq (posusz stanowi okolo 70%
stwierdzono pr6chniejqce ubytki; na pniu drzewa od

Opr6cz jezdni ul. Niciarnianej w pobliZu ww. lipy znaj
drobnolistna jest Sredniej wielkoSci, ma warto5d przyr

n e u tra I i zacj a zanieczy szcze h atm osfe ry czny ch) oraz
nie posiada wartoSci kulturowej. Podczas oglqdzin
obecno5ci dziko wystqpujqcych okaz6w gatunk6w chr

Przeprowadzone oglqdziny terenowe wykaz
W-22 w Lodzi, od strony pasa drogowego ul. Nici

wskazanym na mapie dolqczonej do wniosku jako lo
mlode dzewo (lipa drobnolistna) i brak w tym o
(na wysokosci pbsesji przy ul. Niciarnianej 12li4 istniejeszpaler drzew zlo2ony z nowych nasadzei oraz

itarszycn drzew, pol koronami kt6rych nowe nasadzenie drzewa nie mialoby warunkow prawidlowego

*troriu i rozwojuj. Dtatego tez pismem znak: RS|1.7120.1.425.2018.AW z dnia23.07.2018 r. wezwano

Gminq Miasto 
'rcaZ 

ao- uzupelnienia materialu dowodowego poprzez dostarczenie skorygowanego

projektu planu Pczego. W odPo
Wojewodztwa Qlo Pismo znak
wrazzkt6rym amaPQznowq
zaplanowano na terenie dzialki ewidencyjnej nr 3

na wysokoSci posesji nr 9, w bliskiej oO-tegioSci od miejsca, w ktorym ro5nie objqta wnioskiem lipa

d robnol istna pzeznaczona do usu n iqcia).
W toku postgpowania, w oparciu o dane zawarte w ewidencji grunt6w i budynk6w oraz ksigd-ze

wieczystej nr LDIM/d0O5OO21/2 ustalono, ze dziatka nr 30/8 w obrqbie W-22, na terenie ktorej znajduje siq

ww. lipa drobnolistna, stanowi nieruchomoi;e pzy ul. Niciarnianej (bez numeru) w Lodzi.

Majqc na uwadze, ze objgta wnioskiem-lipa drobnolistna zamiera inie rokuje szans na przeZycie

z przyczyi niezaleznych'od wnioskodawcy (wskutek wypr6chnienia pnia), a tak2e stwarza zagroZenie

OezpieczLnstwa ludzi, mienia i ruchu drogowego (posiada zasychajqcA koronq i wyprochnienia przy

podstawie pnia, dlatego tez istniejezagroaenie,2epodczas silnego wiatru zlamie siq iprzewr6ci w stronq

pieszycn i wpoblizu ludzi ipojazd6w),
parcru o art. r. o ochronie przyrody (tekst

U.22018r., lilzezwolenia na jejusuniqcie

oplaty z teg lo dmiotowym zakresie stanowiq

takze art. 83a ust. 1 i art. 90 ustawy o ochronie towanych przepisow wynika,

2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z wydaje w6jt, burmistrz albo

s nieruchomogci lub jej czq5ci wpisanej do rejestru zabytk6w), a w przypadku,

t awach powiatu spiawuje funkcjq starosty, zezwolenie wydaje marszalek

biorqc pod uwagq rozmiar, wartosc przyrodniczq i walory krajobrazowe

usuwanej lipy drobnolistnej, a takZe fakt, i2 istnieje mozliwoSd wykonania nasadzenia zastqpczego nowego

drzewa na terenie tej samel nieruchomoSci, zezwolenie na usuniqcie ww. lipy uzalezniono od wykonania

nasadzenia 1 szl. drzewa liSciastego, nalezqcego do gatunku i odmiany lipa drobnolistna 'Rancho',

okreSlonego w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r'

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczono jak w sentenclt.

Pouczenle:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samozqdowego Kolegium Odwolawczego

w Lodzi, wniesione ia poSreOniitwem Marszalka Wojewodztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni od daty

jej otzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. przed uplywem terminu do wniesienia odwolani r decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania

w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

3. W trakcie biegu ierminu do wniesienia odwolania strona moze ztzec siq prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydat decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi

Wojew6dztva t-odzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq

ze stron postQpowani-, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu

postgpowan ia ad m inistracyjnego).
4. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna

z ziabniin wizysttiicn stron iub gdy wszystkie strony zzekly siq prawa do wniesienia odwolania

(art. 130 $ 4 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
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Usuniqcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane
zostanie jako usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie podstawq
do wymierzenia administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).
JeSli posadzone w zamian za usuniqte drzewo nasadzenie zastgpcze, o kt6rym mowa w punkcie 4
sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa zywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, zprzyczyn zalezny6h
od posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania
nasadzenia zastgpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie z zezwoleniem
bgdq mialy zastosowanie pzepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy
o ochronie przyrody).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronien zwierzqt
objgtych ochronq prawnq (arL.52 ustawy o ochronie przyrody)oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakciewykonywan ezy wstrzymaC wycinkg stosownymwnioskiem Ochrony Srodowiska b ra OchronySrodowiska rzyrodyj, gdyz niniejsza uzyskaniemzezwolenia zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawv o ochronie
przyrody.

o L6d2
ka 104

90-926 L6d2
Adres korespondencii:
Zarzqd Zieleni Miejskiej
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6d2

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 22O18 r. poz. 1044) -zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.
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al. Pitsudskiego 8
90-051 t-od2
www.lodzkie.ol

lel. l+481 +Z 663 35 30
lax l+481 42 663 35 32
sekretariat. ro@lodzkie. pl

Rolnictwa i OchronyS_rodowiska


