
Marszalek Wojew6dztwa t 6dzkiego

RSlt.71 20. 1.369.201 8.AK t-6d2, dnia 24 sierpnia 2018 r.

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

4, 5 i 10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o
142 ze zm.) oraz arir. 104 ustawy z dnia 14 czerwc
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz, 1257 ze zm.\
21 .05.201 8 r. znak: ZZM.WZM.ZT .SOl .1 02.201 b.
drzewa znajdujqcego sig na terenie niezabudowant
w N-odzi (dzialka ewidencyjna nr 30/8 w obrqbie W-22j, Marszatek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka:.
1 N-od2, na usunigcie jednej sztuki lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 107 cm,

e dzialki ewidencyjnej nr 30/8 w obrqbie W-22, na wysokosci nieruchomo6ci
w t-odzi, zgodnie z lokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcq na mapie

2. Okre6li6 termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 maia 2019 r.
3. Nie nalicza6 oplaty za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie afi. g6 ust. 1pkt4, 5 i 10 ustawyz dnia 16 kwietnia 2OO4 r. oochronie przyrody.

4. Uzale2ni6 wyda
przez Gminq-rrri 'ol'u53irili
lipa drobnolistna
korzeniowej orazoobwodzie pnia nie mniejszym owanej bryle

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia
2019 r.;

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, na terenie dzialki
ewidencyjnej nr 38/1 8 w obrqbie W-22 w t-odzi, zgodn ie z'lokalizaqq wskazanq pzez wnioskodawcq
w zalqczniku nr 1 do pisma z dnia 30.07.2018 r. znak: zzM.wzM.zt.,sot.loz.zois.Ws.

6. Zobowiqzae Gming Miasto l_od2 do przedl Ma
t6dzkiego informacji o wykonaniu nasadzen rym
14 dni od dnia jego wykonania, wraz z podanie aaz
pla nu sytuacyj n eg o z zaznaczonq I okalizacl q po

UZASADNIENIE
6dzkiego wplynql wniosek z dnia 21.05.2019 r. znak".

na usunigcie jednej sztuki drzewa zn
homo6ci o numeze g w todzi (dzialk
d2.W uzasadnieniu wniosku podano,

ny posusz w Kor
do gatunku lipa d
ewidencyjna nr
ust. 1 ustawy

. 142 ze zm.\.



Marszalek Wojew6dztwa t-6dzkiego udzielil zezwolenia na usunigcie ww. drzewa bez pobrania oplaty z tego
tytulu. PodstawQ prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi tak2e art.83a ust. 1 oraz art.

90 ustawy o ochronie przyrody. Z tre6ci cytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa

lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy

zezwolenie dotyczy usunigcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo6ci lub jej czq6ci wpisanej do rejestru

zabytkow - wojew6dzki konserwator zabytk6w. Je2eli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg

starosty, czynno5ci wykonuje marszalek wojew6dztwa.
W celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta, zezwolenie na usunigcie drzewa

wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji zostalo uzale2nione od wykonania nowego nasadzenia

z gatunku lipa drobnolistna odmiany'Rancho', na terenie dzialki ewidencyjnej nr 38/18 w obrqbie W-22

w t-odzi, zgodnie zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawca w zalqczniku nr 1 do pisma z dnia 30.07.2018

r. znak'. ZZM.WZM.ZT .501 .1 02.201 8.WS.
podczas oglgdzin terenowych w obrgbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono obecno6ci dziko

wystqpujqcych gatu nk6w chronionych.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w t-odzi, wniesione za po6iednlctwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania (ar|.127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonantu. Wniesienie odwolania

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

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mohe zrzec sig prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg (art. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania

adm inistracyjnego).
4. Decyzja podiega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z Zqdaniem

wszystkich stron (art. 130 S 4 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
5. Usuhigcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako

usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bgdzie podstawq do wymierzenia

administracyjnej kary pieniq2nej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody)'

6. JeSli posad-zone w' zamian zb' usunigte drzewo nasadzenie zastgpcze, o kt6rym mowa w punkcie

4 sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa 2ywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego

w punkcie 5a sentehcji decy{i lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza

nieruchomo6ci, nalo2ony 2ostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzewa.

W przypadku niewykonahia nasadzenia zastgpczego zgodnie z zezwoleniem bqdq mialy zastosowanie

przbpi6y o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody)'

Z. Uzydtairie'niniejszej OecyZii na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow

doiyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zt'tierzql

oflitych ochronq prawnE @rt. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzql

dzikich.
8. W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie

wykonywania przedmiotowej decyzji , nale2y wstrzyma6 wycinkq drzewa oraz zwroci| sig ze stosownym

wniost<iem do Generalnego OyieXtora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdy2 niniejsza decyla nie jest to2sama z uzyskaniem

zezwolenia na odstgpstwi od zakazow zawartycr w art. 5'1 ust. 1 i afi.. 52 ust. 1 ustawy o ochronie

przyrody.

z uo. Marszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego

Jakub Gajewski
p.o. Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska


