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DECYZJA
Na podstawieart.83 ust. 1 pkt 1,83a ust. 1, 2ai6, art.83c ust.'1 i3, art. g3d ust. 1 i2, art. g6 ust. 1pkt4, 5 i 10, art.90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r

poz 1614) o'"= ^nrlli f'3yJ i::f .L^:;eruvca 
1

22.2018.82 z dnia 21 maja
gowego ul. Rojnej w Lodzi
w obrqbie B-40), Marszalek

orzeka:
1. nowca bialego o obwodzi cm,

Rojnej w Lodzi, pomiqdzy aml
bie B-40), zgodnie z lokali anE

2' Okre5li6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 30 kwietnia 201g r.

3' Nie naliczac oplat za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. g6 ust. 1 pkt 4, 5i '10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ocfrronie przyiody.

4. Uzale2ni6 wydanie zezwoleni
Gmins Miasio L6d2 nasadze tlj[?5.h3'#-r"j,1,??rt:T;
szypulkowy (Quercus robur). dzonka dr-zewa o-minimalnym
obwodzie pnia, mierzonym na wysokoSci 100 cm,

5. Ustali6:

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

b) lo w o kt6rym na terenie pasaor ul waniami z i Mencla (dzialkinr i zklkaliza zwnioskodawcqwna
6 Zo Gminq Miasto Marszalkowskim Wojewinl wykonaniu h 1ym mowa w punkcie 4,od wykonania, wr posadzenia dizewa orazsyt zzaznaczon4 a.

UZASADNIENIE

. 1614).
ztwa Lodzkiego przeprowadzili w dniu 1g lipca
Ze drzewo wnioskowane do usuniqcia to 1 szt.
na wysoko5ci 1,3 m. Drzewo jest martwe; znaczna

ono w nim. r6wniez ubytek kominowy z rozleglym
o wiatru zlamie sig ono lub przewr6ci w stione
w.

wnioskowanego do usuniqcia nie stwierdzono
ch.



W zwiqzku ztymi ustaleniami wniosek o wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego
wpunkcie'1 sentencji niniejszej decyzji uznano zazasadny.Zezwolenia na usuniqcie ww. drzewa udzielono
bez pobrania oplaty z tego tytulu, woparciu oart. 86 ust. 1 pkt 4,5i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi takze art 83a

ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treSci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie
na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta,

a w przypadku gdy zezwolenre dotyczy usuniqcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej czqSci

wpisanej do relestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator zabytk6w. Je2eli prezydent miasta na prawach

powiatu sprawuje funkcjq starosty, czynnoSci wykonuje marszafek wojew6dztwa.
JednoczeSnie biorqc pod uwagq zadeklarowanq Wzez stronq mozliwoSc wykonania nasadzenia

zastqpczego, zezwolenie na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji
uzale2niono od wykonania nowego nasadzenia jednej sztuki drzewa, nalezqcego do gatunku dqb

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

Miejsce wykonania nasadzenia wskazano na terenie pasa drogowego ul. Rojnej w t-odzi, pomiqdzy

skriyzowaniami zulicami Micihskiego i Mencla (dzialki nr1000/51 i 1000144 wobrqbie B-40), zgodnie

zlokalizaqq wskazanq przez wnioskodawcg wprojekcie nasadzenia dolqczonym downiosku. Nakladajqc
na stronq obowiqzek wykonania nasadzenia zastqpczego, wzigto pod uwagQ termin nasadzenia wymieniony
w jej wniosku, a takZe przedlozony przez stronq projekt nasadzenia.

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.

Biorqc powyZsze pod uwagq, orzeczono jak w sentencjt.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji pzysfuguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

wt-odzi, wniesione zi poSredriictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, wterminie 14 dni od daty jej otrzymania

@n.127 S 1,129 S 1 iS 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec siq prawa do wniesienia odwolania wobec organu

administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego o6wiadczenia

o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania pzez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje siq ostateczna

i prawomocna (arl. 127a S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
3. Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania

w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
Decyzja podlega wykonaniu pzed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z zqdaniem wszystkich

stron lub je2eli wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130 S 4 Kodeksu postqpowania

administracyjnego).
Usuniqcie drzewa poza terminem okre5lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako usuniqcie

drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bgdzie podstawg do wymierzenia administracyjnej kary pieniq2nej

(art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).
6. JeSli nasadzenie zastqpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo nie zachowa 2ywotnoSci po 3 latach od dnia

uplywu terminu wskazanego w podpunkcie a w punkcie 5 sentencji decyli lub przed uplywem tego terminu,
zptzyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomoSci, nalo2ony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek
wykonania nasadzenia zastqpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie z zezwoleniem,

bgdq mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie
przyrody).
Uzyskanie niniejszej decyzji zezwalalqcq na usunigcie dzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronien zwierzqt objqtych ochronq
prawnq (art 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie wykonywania
przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzewa orazzwrocie siq ze stosownym wnioskiem do Generalnego
byrektora Oc-nrony Srodowiska bqdZ negionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie
przyrody), gdy2 niniejsza decyzja nie jest to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych

w art. 5'l ust. I i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
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