
Marszalek Wojew6d ztwa t6dzkieg o

Rsl l. 71 20. 1 .428.201 L AK L6d2, dnia 4 4 u'q,CS \.',e- 201g r.

D ECYZJA
Na podstawie a{ 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83a ust. 2a i 6, art. g3c ust. 1 i 3, art. g3d ust. 1i2,art.86 ust. 1 pkt4 i5, art.90 ustawy zdnia 16 kw

z 2018 t., poz. 142 ze zm.) oraz art. 104 usta
administracyjnego (tekst jednotity: Dz. U. z 2017
Miasto Lod2 z dnia 21.05.2018, znak: ZZM.WZM
jednej sztuki drzewa znajdujqcego siq na terenie
(dziafki ewidencyjne nr 439t42 i 439131w obrebie

orzeka:
1. Zezwoli6, Gminie Miasto L6dZ, na usu wej brzozy

o obwodach pni.1'14+83 cm, znajdujqcej siq Zaiiwskiego
2 w Lodzi (dziatki ewidencyjne nr 439l+2i nie z przjOti
wskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqcz

2. Okre6lic termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 maja 20'19 r.

3. Nie naliczac oplaty za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. g6 ust. 1pkt4 i5 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyiody.

4. Uzale2ni6' wydanie zezwolenia na usuniqcie ienionego w punkcie 1, od wykonania
przez Gminq Miasto L6d2, nasadzenia zastqpcz uki drzJwa, nalezqcego do gatunku bukpospolity o dobrze wyksztalconej koronie i uformowanej bryie 

-korzeiiowel o'z
o obwodzie pnia nie mniejszym ni212 cm (pomia 100 cm).

5. Ustali6:

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

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, na terenie dzialki
ewidencyjnej nr 439141 w obrqbie l-.24 w Lodzi, zgodnie z przybti2onq tokalizacjq wskazanq pr)".
wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

6. Zobowiqzac Gming Miasto L6d2 do p Ma
t6dzkiego informacji o wykonaniu nasa rym
14 dni od dnia jego wykonania, wraz z podani aoz
planu sytuacyjnego zzaznaczonq lokalizacjq p

UZASADNIENIE
Do Urzqdu ttllr;3tlgwskiego Wojew6dztwa t6dzkiego wpfynqt wniosek z dnia 21.0s.2018, znak.

ZZM.W ZM.ZT . 50 1 .24.201 B. BW o wydan ie zezwo len ia n
legnie pasa drogowego ul. Zaliwskiego przy posesji
B-24), zlo?ony przez Gminq Miasto L6d2. W uzasadn
w stronq skrajni jezdni, ptzez co stwarza zagro
nasadzenia zamiennego jednej sztuki dzewa, na
ewidencyjnej nr 439141 w obrqbie B-24 w Lodzi. W ramach uzupelnienia wniosku, pismem z dnia 03.07.201g

e prawnym wladania terenem dzialki ewidencyjnej nr
drzewa przewidzianego do usuniqcia.

wymienionego
drogowego ul.
B-24), zgodni
dwupniowej br



skrajni drogowej, posiada zywq koronq, ale jego pnie sq pochylone w kierunku ul. Zaliwskiego, w tym pieh

o obwodzie 114 cm silnie, pod kqtem okolo 45 stopni wzglqdem powierzchni gruntu. lstnieje zagro2enie,2e
podczas dziafania niekorzystnycfr warunk6w atmosferycznych drzewo zlamie siq lub przewr6ci w kierunku

ulicy. Majqcpowyzszena uwadze, dzialai,qcwoparciuoart,86 ust. 1 pkt4 i5 ustawy zdnia 16 kwietnia2004
r. o ochionie pr2yrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.142 ze zm.) Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego udzielil
zezwolenia na usuniqcie ww. brzozy brodawkowatej bez pobrania optaty z tego tytulu. Podstawq prawnq do

wydania decyzji w pizedmiotowym zakresie stanowi takZe art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie
przyrody. ZtreSci cytowanych przepis6w wynika, 2ezezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu

nieiuchomoSci wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy

usuniqcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci lub jej czqsci wpisanej do rejestru zabytk6w -

wojew6dzki konserwator zabytk6w. JeZeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjq starosty,

czyn no5ci wykon uje marszalek wojew6dztwa.- 
W celu 2rekompensowania ubytku w ekosystemie miasta, zezwolenie na usunigcie drzewa

wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji zostalo uzaleZnione od wykonania nowego nasadzenia
z gatunku buk pospolity, na terenie dzialki ewidencyjnej nr 439141w obrgbie B-24 w Lodzi.

Podczas oglqdzin terenowych w obrqbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono obecnoSci dziko
wystqpujqcych g atu n k6w chron ionych.

Zgodnie z treSciq art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, prolekt 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 po6rednictwem Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania (aft. 127 S 1, 129 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania

w terminiewstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze ztzec siq prawa do wniesienia odwolania

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

administracyjnego).
4. Decyla podiega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna zZqdaniem

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

usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowiC bqdzie podstawq do wymierzenia

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

6. Je5li posadione w zamian za usuniqte drzewo nasadzenie zastqpcze, o kt6rym mowa w punkcie

4 sentencji niniejszej decyzji, nie zachowa 2ywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego
w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed upiywem tego terminu, z przyczyn zaleZnych od posiadacza

nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzewa.

W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie z zezwoleniem bqdq mialy zastosowanie
przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody).

7. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w

dofyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zwierzql
objqtych ochronq prawnq (arl. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

8. W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzyma6 wycinkq drzewa oraz zwr6ci6 siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdZ Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza decyla nie jest toZsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.

Rolnictwa i FilVWgcffiisK---


